Obecní úřad Velké Svatoňovice
542 35, Velké Svatoňovice 68
IČ: 002 78 394

ŽÁDOST
o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu (o úpravě takového připojení
nebo o jeho zrušení) k místní komunikaci,
(podle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

Žadatel: (stavebník - vlastník nemovitosti, nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti)
Jméno, příjmení (název firmy):
Datum narození (IČ:):
Bydliště:
Telefon:
e-mail:
zastoupen v plné moci: (údaje dle bodu a) nebo b))
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Žádám o povolení připojení sousední nemovitosti
(nehodící se škrtněte)

parcelní číslo pozemku .…………………………….. v obci Velké Svatoňovice,
katastrální území Velké Svatoňovice / Markoušovice / Starý Sedloňov
na místní komunikaci parc.č................. kat. území Velké Svatoňovice / Markoušovice / Starý Sedloňov.
Důvod zřízení / úpravy / zrušení napojení:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum:

Podpis žadatele:

IČ: 002 78 394
Bank. spoj. 1303682349/0800
Tel.: 499 881 860
urad@velkesvatonovice.cz
www.velkesvatonovice.cz

Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím
Sjezdy a nájezdy na silnici a místní komunikaci lze zřídit, jen pokud splňují tyto podmínky:
− rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci
− rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení vozidla
− vzájemné vzdálenosti připojení únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.
Bližší informace jsou obsaženy v doporučených ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
Šířka sjezdu nebo nájezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice nebo z místní
komunikace a výjezd na ně. Parametry odbočovacích oblouků jsou obsaženy v závazné ČSN 73 6102.
Jestliže je součástí sjezdu nebo nájezdu propustek, musí mít nejméně tyto jmenovité světlosti trub:
− 300 mm pro délku propustku do 6,00 m,
− 400 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu
propustku nad 2 %,
− 600 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.
Sjezd a nájezd se zřizuje se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, a se
snadno čistitelným vozovkovým krytem. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání
srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění. Je-li zřízení sjezdu a nájezdu nebo jejich změna, popř.
zrušení vyvoláno potřebou fyzické nebo právnické osoby, která je vlastníkem nemovitosti nebo má k
ní jiná práva, pak je tato osoba stavebníkem připojení. V případě, že potřeba změny nebo zrušení sjezdu
nebo nájezdu vznikne v důsledku provádění stavebních prací na komunikaci, je stavebníkem sjezdu
nebo nájezdu stavebník dotčené komunikace. Jestliže se zřizuje, stavebně upravuje nebo ruší část
sjezdu nebo nájezdu na pozemku komunikace, musí si vlastník připojované nemovitosti nebo osoba s
jinými právy k této nemovitosti zajistit předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace. Vlastník
sjezdu nebo nájezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně propustku.
Přílohy:
− výpis z listu vlastnictví
− snímek z katastrální mapy se zákresem stavby s označením a rozměry
− Situace komunikačního napojení (v měřítku 1:200, 1:500, 1:1000)
− příčný řez (v měřítku 1:200, 1:500, 1:1000)
− plná moc ve věci v případě zastupování žadatele
− právnická osoba a podnikající fyzická osoba doloží výpis z obchodního rejstříku
Informace pro žadatele:
V případě zastupování žadatele, bude předložena plná moc v písemné úpravě dle stanovení § 33
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Pokud je připojovaný pozemek
v podílovém vlastnictví více osob nebo SJM, žádost mohou podat společně nebo jeden z nich a připojí
písemný souhlas ostatních spoluvlastníků.
Za vydání povolení – (rozhodnutí ve správním řízení) je fyzická nebo právnická osoba povinna
v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka
36 odst. c, zaplatit správní poplatek ve výši Kč 500,-.
Tento poplatek je splatný buď při přijetí podání (žádosti) nebo později, vždy však před provedením
úkonu, nebude-li poplatek na základě výzvy zaplacen ve lhůtě 15 dnů, správní úřad zahájené řízení
zastaví.
Poplatek vybere správní orgán v hotovosti
Poplatek byl zaplacen dne ........................................................
číslo pokladního dokladu ..........................................................
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Bank. spoj. 1303682349/0800
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