Obecní úřad Dražice
Dražice č.p. 166 ● 391 31 Dražice
Tel.: 381 239 680 ● e-mail: urad@obecdrazice.cz ● www.obecdrazice.cz
IČ: 00252239, DIČ: CZ00252239

Žádost o povolení připojení k místní komunikaci
podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Žadatel
fyzická osoba

jméno a příjmení:
datum narození:
adresa trvalého pobytu:
telefon:*
e-mail:*

oprávněná k podnikání

IČ:

právnická osoba

obchodní jméno:
sídlo:
IČ:
telefon:*
e-mail:*

ve věci zastoupený

jméno a příjmení:

(vyplní se pouze v případě,
pokud se žadatel nechá v
řízení zastupovat a
zmocněnec doloží plnou
moc podepsanou
žadatelem)

popř. název:
adresa/sídlo:
telefon:*
datum nar./IČ:
e-mail:*

*nepovinný údaj, urychlí komunikaci
PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI ______________________________________________
PŘIPOJENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE ______________________________________________

Místo předpokládaného připojení k místní komunikaci
obec

k.ú.

z místní komunikace (název, číslo)

parc.č.

na pozemek parcelní číslo

k.ú.

v rámci stavební akce (název)

Popis stavebního provedení připojení k pozemní komunikaci - šířka v koruně připojení, povrch, průměr
trub v propustku v případě zřízení, čela propustku, způsob zabránění vytékání srážkových vod na komunikaci

Prohlášení žadatele:
* Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a přesné.
* Prohlašuji, že podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v platném znění, dávám souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených
v této žádosti.

V___________ dne _____________
___________________________
podpis žadatele (razítko)

Přílohy žádosti:
1. Dokumentace napojení zpracována autorizovanou osobou – výkresy technického řešení ve vhodném
měřítku (situace + podélný řez).
2. Souhlas vlastníka komunikace, pozemku.
3. Stanovisko Policie ČR – DI Tábor

Upozornění:
- Dle §2 zákona č. 634/2004., o správních poplatcích, položky sazebníku č. 36 písm. c) podléhá vydání
předmětného rozhodnutí pro nové připojení správnímu poplatku ve výši 500,- Kč (netýká se úpravy připojení a
zrušení připojení).
- Rozhodnutí o povolení připojení ke komunikaci je jedním z dokladů, které stavebník předkládá stavebnímu
úřadu již k žádosti o územní rozhodnutí.
- Situace komunikačního připojení musí obsahovat šířkové uspořádání, poloměry vnitřních hran jízdních pruhů
v místě napojení na silnici, okótované délky odbočovacích a připojovacích pruhů (jsou-li součástí návrhu) a
šířky jízdních pruhů, okótované strany rozhledových trojúhelníků, způsob zajištění odvodnění průběžné
komunikace a opatření, aby voda nevytékala ze sjezdu na silnici (v souladu s ČSN 73 6101, 73 6102 73 6110 a
73 6159).
- Doložením všech příloh zjednodušíte správní řízení.
Obec Dražice informuje podle § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v platném znění, žadatele o tom, že údaje uvedené v Žádosti a následném Rozhodnutí použije
obec Dražice jako správce pro účely vyřízení žádosti. Osobní údaje budu zpracovávat zaměstnanci Obecního
úřadu Dražice. Poté bude správce postupovat v souladu se schváleným skartačním plánem obce Dražice.
Další podrobnosti a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů najdete na
www.obecdrazice.cz/urad/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/.

STANOVISKO VLASTNÍKA, PŘÍPADNĚ MAJETKOVÉHO SPRÁVCE
KOMUNIKACE
ČJ.:

vyřizuje:

dne:

S vydáním rozhodnutí o povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední
nemovitosti ke komunikaci nebo s úpravou či zrušení takového připojení dle podané
žádosti
souhlasíme
nesouhlasíme
za podmínek:

__________________________________
razítko, podpis oprávněného zástupce

___________________________________________________________________
STANOVISKO POLICIE ČR – DI TÁBOR
ČJ.:

vyřizuje:

dne:

S vydáním rozhodnutí o povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední
nemovitosti ke komunikaci nebo s úpravou či zrušení takového připojení dle podané
žádosti
souhlasíme
nesouhlasíme
za podmínek:

__________________________________
razítko, podpis oprávněného zástupce

