Informace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) k žádostem o
zvláštní užívání dle § 25 odst. (6) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.
(nadměrná přeprava)
SÚS ÚK je pověřeným majetkovým správcem komunikací silnic II. a III. třídy Ústeckého kraje a
vydává stanoviska k žádostem dle výše uvedeného ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. (o
pozemních komunikacích).
Splňuje-li žadatel současně ve všech hodnotách parametry nadměrné přepravy vyjmenované
v tzv. „generálním souhlasu,“ který je každoročně aktualizován, nemusí žádost o souhlasné
stanovisko na SÚS ÚK adresovat, neboť již bylo poskytnuto příslušným silničním správním
úřadům povolujícím zvláštní užívání.
Jedná-li se o žádost s parametry nadměrné přepravy vyšší, byť v jediné hodnotě, než
vyjmenované v generálním souhlasu, musí žadatel o souhlasné stanovisko požádat písemnou
či elektronickou formou na adresu podatelny nebo přímo odpovědnou osobu dotčené územní
jednotky. SÚS ÚK je organizačně členěna do 5 územních jednotek – provozů Ústí n. L.,
Chomutov, Litoměřice, Louny a Děčín, které spravují příslušnou část sítě silnic II. a III. třídy
Ústeckého kraje. Proto, dotýká-li se předpokládané vedení tras více okresů, je třeba žádost
současně zaslat všem dotčeným zástupcům SÚS ÚK dle níže uvedené působnosti. Následně
každý zástupce samostatně vydává stanovisko správce komunikace ke zvláštnímu užívání.
V žádosti je nezbytné uvést informace o přepravě uvedené v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
včetně uvažovaných tras nejlépe způsobem „start – č. silnic – cíl.“

Zástupci SÚS ÚK ve věcech nadměrné přepravy
Okres
Pracovník
Ústí n. L. + Teplice
Ing. Jan Sýkora
Chomutov + Most
Ing. Lenka Tačnerová
Litoměřice
Mgr. Jana Kleinerová
Louny
Ing. Jana Šilerová
Děčín
Aleš Kocián

Telefon
475 620 206
474 628 627
416 715 427
415 652 005
412 519 785

Podatelna:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
E-mail:
dubi.tp@susuk.cz
Datová schránka:
6hevxje

E-mail
sykora.ul@susuk.cz
tacnerova.cv@susuk.cz
kleinerova.lt@susuk.cz
silerova.ln@susuk.cz
kocian.dc@susuk.cz

