
Žádost o vydání povolení 
(§ 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

1) Připojení sousední nemovitosti k silnici II. třídy, III. třídy a místní komunikaci

2) Úprava stávajícího připojení, zrušení stávajícího připojení

3) Připojení silnice nebo místní komunikace k jiné pozemní komunikaci (úpravě či zrušení)

Žadatel – vlastník sjezdu, komunikace
(jméno, adresa, datum narození, telefon – u právnických osob název organizace, sídlo, IČ, telefon)

Přesné označení místa napojení

Obec                                                         Katastrální území

Komunikace číslo (příp. název silnice, místní komunikace nebo její popis)

Staničení – cca km

Sjezd na parcelu číslo (popř. č. popisné)

Důvod připojení

Šířka sjezdu (komunikace) bude

Sjezd (komunikace) bude zatrubněn                    ano                           ne         (světlost trub dle vyhl. č. 104/1997 Sb.)

Druh zpevnění povrchu sjezdu (komunikace)

Zodpovědná osoba za provedení prací (jméno, adresa, telefon)

V

Datum Podpis a razítko
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Městský úřad Holice
Stavební úřad

Čučiak Jan
Razítko



Strana 2 z 2

Příloha k žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti nebo pozemní komunikace k silnici II. třídy, III. třídy
a místní komunikaci, o úpravě stávajícího připojení a o zrušení stávajícího připojení
(§ 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Vyjádření vlastníka dotčené pozemní komunikace

S vydáním rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci, o úpravě stávajícího 
připojení a o zrušení stávajícího připojení

souhlasíme – nesouhlasíme

Další podmínky

V

Datum Podpis a razítko

Přílohy
- Snímek z pozemkové mapy se zakreslením místa napojení
- Přehledná situace se zakreslením vjezdu a napojení na komunikaci s posouzením dostatečného rozhledu dle ČSN 
736110, ČSN 736102)
- Vyjádření (souhlas) vlastníka dotčené pozemní komunikace
- Správní poplatek dle zák. č. 634/2004 pol. 36c – 500,- Kč

Osvobození
Předmětem poplatku není
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi 
dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů).
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