Obecní úřad v Chrášťanech
Chrášťany 79
373 04
tel./fax: 385 727 149, e-mail : ouchrastany@centrum.cz

Žádost o povolení připojení – úpravy připojení* nemovitosti k místní
komunikaci
( podle §10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění )

ŽADATEL (STAVEBNÍK)
(investor, vlastník připojované nemovitosti)
fyzická osoba

fyzická osoba podnikající

právnická osoba

Obchodní jméno (příjmení, jméno) ………………………………………datum nar. .....................................
Sídlo (adresa) ………………………………………………………………………………………IČ……………..
Telefon ………………………….fax…………………………e-mail………………………………………………
Fyzická osoba podnikající uvede adresu zapsanou v obchodním ( živnostenském ) rejstříku.

PŘIPOJENÍ *
ÚPRAVA PŘIPOJENÍ*
pozemku p.č. ……….…... k místní komunikaci p.č. ...……………. v kat.území :…………………..…..
důvod …………………………………………………………………………………………………………………..

Následující údaje vyplnit pouze v případě, kdy za ŽADATELE ( stavebníka ) žádá jiná
osoba
OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE
Obchodní jméno (příjmení, jméno) …………………………………………………………………………………
Sídlo (adresa) …………………………………………………………………………………………………………
IČ …………………………………………..
Telefon…………………………….fax …………………………e-mail………………..……………………………
Zastoupení na základě …………………………………………………………………………………………….
plná moc, mandátní smlouva apod.)

POZNÁMKY
* nehodící se škrtnout
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žádost

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :
• projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou na dopravní stavby, která musí
splňovat § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ze které je zřejmé místo a způsob připojení,
• doklad o vlastnictví připojované nemovitosti ( výpis z listu vlastnictví ),
• výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, oprávněného zástupce,
• plná moc ( mandátní smlouva ) pro oprávněného zástupce žadatele,
• doklad o zaplacení správního poplatku,
• kopie katastrální mapy.

Datum ………………

………………………………
podpis, razítko

Z důvodu urychlení řízení může žadatel dodat:
• souhlas vlastníka komunikace,
• souhlas příslušného orgánu Policie ČR podle § 10 odst. (4) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb.,
• vyjádření příslušného orgánu Policie ČR k dopravnímu značení místní či přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci a k užití zařízení pro provozní informace ( podle § 77 – odst. (1) zák. č.361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích ).

UPOZORNĚNÍ
Žádost předložte Obecnímu úřadu v Chrášťanech s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v předstihu
vzhledem ke stanovení správních lhůt (§ 39 a § 44 zák. č. 500/2006 Sb., správní řád).
SPRÁVNÍ POPLATEK
Vydání rozhodnutí povolení připojení se zpoplatňuje podle zák.č .634/2004 Sb. o správních poplatcích –
položka 36 písm. c). Poplatek je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti.
Výňatek ze sazebníku správních poplatků
Položka 36 c) - vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. nebo III. tř. anebo místní komunikaci 500,- Kč

2

žádost

