Městský úřad Karolinka
Silničně správní úřad
Radniční náměstí č. 42
756 05 Karolinka

ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ
podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11, § 12, § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


připojení silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace (úpravě
takového připojení nebo zrušení) k silnici nebo místní komunikaci



připojení sousední nemovitosti (úpravě takového připojení nebo zrušení) k silnici nebo místní
komunikaci

I . Žad atel
právnická osoba
název nebo obchodní firma: ……………………………………………………………………
IČ, bylo-li přiděleno: …………………………………………………………………………...
adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
II. Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen: v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné
příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu
popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba
uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
III. Předmět žádosti
Vydání povolení
připojení
silnice

úprava připojení
místní komunikace

zrušení připojení
veřejně přístupné účelové komunikace

sousední nemovitosti na p.č. ………………..……….
k

silnici č…………

místní komunikaci č. …………..

Údaje o místu připojení
(přesné určení místa připojení nebo úpravy připojení nebo zrušení připojení – obec, katastrální
území, parcelní číslo; označení komunikace)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Účel připojení
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

V………………………………….. dne ………………………..

..........................................................
podpis
Přílohy k žádosti:









Plná moc v případě zastupování žadatele
Situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel se zakreslením připojení
Dokumentace zpracovaná v souladu s technickými podmínkami pro připojování pozemních
komunikací navzájem a podmínky pro připojování sousední nemovitosti na dálnici, silnici a
místní komunikaci stanovenými v § 11 až § 13 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Závazné stanovisko Policie České republiky- dopravního inspektorátu
Stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy (připojení,
úprava připojení, zrušení připojení silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové
komunikace k silnici nebo místní komunikaci)
Stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace (připojení sousední nemovitosti, úprava
připojení, zrušení připojení k silnici nebo k místní komunikaci)
Souhlas dalšího vlastníka dotčeného pozemku (manžel/ka, spoluvlastník…)

