Obecní úřad Sedlec
Sedlec 60
250 65 Sedlec

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘIPOJENÍ K POZEMNÍ KOMUNIKACI
dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a § 11, § 12, § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
A : Žadatel
Občan – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, PSČ, tel. spojení
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování: …………………………………………………………………………
Fyzická osoba podnikající – obchodní jméno, IČO (IČ), adresa trvalého bydliště, adresa pro
doručování korespondence, PSČ, tel. spojení, email, datová schránka
….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Právnická osoba – obchodní jméno, IČO(IČ) se sídlem, adresa, PSČ, statutární zástupce,
příp. osoba zmocněná, jednat za právnickou osobu – jméno, příjmení, titul,
datum narození, tel. spojení, email, datová schránka
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
B : Předmět žádosti
- zřízení sjezdu, nájezdu, připojení místní komunikace, účelové komunikace (§ 11, 12, 13
vyhlášky č. 104/1997 Sb.)
a) důvod, účel, záměr připojení …………………………………………………………………
b) číslo silnice, místní komunikace ……………………………………………………………..
c) číslo parcely připojovaného pozemku, katastrální území ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
d) doklad o vlastnictví nebo jiném právu k připojovanému pozemku ………………………….
…………………………………………………………………………………………………
e) odpovědná osoba určená stavebníkem – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa,

telefon, fax, email, datová schránka
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
C : Vyjádření vlastníka komunikace
………………………………………………………………………………………………..

D : Stanovisko Policie ČR, DI – samostatná příloha
E : Žádost musí být doložena dokumentací,
obsahující přehlednou situaci s řešením připojení (vzorový příčný řez, podélný řez, podélný
profil nivelety příkopy s výškou vtoku a výtoku zatrubnění včetně návaznosti nivelety zatrubnění na
podélný sklon příkopy na každou stranu od vjezdu a řešení odtokových poměrů) ve smyslu § 11, §
12, § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., přílohy č. 3 k vyhlášce č. 104/1997 Sb. a při respektování
závazné ČSN 736102 a doporučených ČSN 736101, ŠN 736110.
F : Upozorňujeme
na skutečnost, že za povolení (zřízení, rekonstrukce a opravy sjezdu nebo nájezdu, využití
sjezdu nebo nájezdu k jinému účelu, než byl původně povolen) je stanoven dle zákona č. 634/2004
Sb., pol. 36, písm. c) správní poplatek ve výši 500,- Kč pro místní komunikace, silnice III. a II. tříd.
Dále upozorňujeme, že povolení sjezdu dle § 10 zákona o pozemních komunikacích nenahrazuje
stavební povolení příslušného obecného stavebního úřadu (Městského úřadu).
V Sedleci
Datum : ..…………………….
………………………......
podpis (a razítko) žadatele

Přílohy žádosti
1) Aktualizovaný výpis z obchodního rejstříku u právnické osoby
2) Živnostenské oprávnění u fyzické osoby podnikající
3) Doklad o vlastnictví k připojovanému pozemku
4) Katastrální snímek
5) Technické podklady ve smyslu odst. E : žádosti
6) Vyjádření Policie ČR, DI Praha – venkov, VÝCHOD
7) Případné písemné pověření k vyřizování správního úkonu
8) Doklad o zaplacení správního poplatku 500,- Kč

