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Ž Á D O S T  o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdů 
nebo nájezdů dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 
Žadatel (vlastník pozemku, nájemce, oprávněný uživatel):

Adresa, PSČ:

Telefon: Datum narození, nebo IČ:

Vlastník pozemku (neshoduje - li se s žadatelem):

Adresa, PSČ: Datum narození, nebo IČ:

Místo zřízení sjezdu, nájezdu: 
Z pozemku (název ulice, parcelní číslo, katastrální území):

Na místní komunikaci (název ulice, parcelní číslo, katastrální území):

Šíře připojení:               m

Zdůvodnění žádosti :

Přílohy k žádosti :
• situační výkres, ze kterého bude zřejmé přesné určení místa zřízení sjezdu, nájezdu
• technický popis sjezdu včetně technického výkresu, zpracovaný projektantem dopravních staveb
• doklady o pozemcích (snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí)
• souhlas ke zřízení vjezdu ve smyslu ustanovení §10 odst. 4 zák. č. 13/1997  Sb., o pozemních

komunikacích, vydala Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Vlastník pozemku:
(podpis, razítko, datum)

--------------------------------------------

Uživatel – nájemce pozemku:
(podpis, razítko, datum)

-------------------------------------------
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Poučení: 
V souladu s § 5 odst.  1 zákona č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je žadatel
povinen před vydáním rozhodnutí zaplatit správní poplatek a prokázat jeho zaplacení. Dle položky č. 36
písm. b) sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je výše poplatku za
vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci 500,- Kč. 
Nebude-li mít žádost předepsané náležitosti bude žadatel vyzván k jejich doplnění v přiměřené lhůtě,
kterou uvede správní orgán a správní řízení bude dle § 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přerušeno.
Žadatel bude poučen o následcích neodstranění nedostatků žádosti. 
Nebude-li výzvě vyhověno, správní řízení se dle § 66 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zastaví. 
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