Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Žádost o povolení připojení
silnice

k silnici

místní komunikace

II. třídy

III. třídy

nemovistosti

místní komunikaci

veřejně přístupné účelové komunikaci

Žadatel (investor, vlastník připoj. nemovitosti)

Obchodní jméno (příjmení, jméno):
Adresa (sídlo):
IČ (datum nar.):

Telefon:

Připojení

Úprava připojení

k silnici č.:

v km:

k místní komunikaci (název ulice):

parc. č.:

k.ú.:
na dobu:
důvod:

Následující vyplnit pouze pokud za vlastníka žádá jiná osoba.
Oprávněný zástupce

Obchodní jméno (příjmení, jméno):
Adresa (sídlo):

Telefon:

IČ (datum nar.):

Zastoupení na základě (plná moc, mandátní smlouva apod.):
Poznámky:
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Přílohy žádosti:

- PD event. situace, ze které je zřejmé místo a způsob připojení, včetně podélného a příčného řezu sjezdu
v písemné i elektronické podobě.
- Snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí dotčených pozemků (ne starší než 3 měsíce.)
- Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce žadatele.
Pokud žadatel nedoloží k žádosti stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, příslušný silniční správní úřad
o stanovisko sám požádá.
Rozhodnutí bude vydáno po obdržení souhlasu vlastníka komunikace.

Datum:

...........................................................
podpis, razítko

UPOZORNĚNÍ
Žádost předložte odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště s uvedenými
přílohami a požadovanými doklady v předstihu vzhledem ke stanovení správních lhůt (§ 39, 40 a 44
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 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. třídy nebo III. třídy
anebo místní komunikaci

Kč 500,-

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 zák. č.13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích v platném znění.
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