Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice 57,
664 04 Mokrá

ŽÁDOST
o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu (o úpravě takového
připojení nebo o jeho zrušení) k místní komunikaci,
(podle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

Žadatel: (stavebník -

vlastník nemovitosti, nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti)

a) fyzická osoba uvede:
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popř. jinou adresu pro doručování,
kontakt - telefon, e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b) právnická osoba uvede:
název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla popř. jinou
adresu pro doručování, kontakt – telefon, e-mail
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....…
zastoupen v plné moci: (údaje dle bodu a) nebo b))
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...................

Žádám o povolení připojení sousední nemovitosti
parcelní číslo pozemku . …………………………

přes pozemek parc.č. ................................................ .....

v obci ..................................................... kat. území Hostěnice.
na místní komunikaci parc.č..................………….......... kat. území Hostěnice.
důvod zřízení / úpravy / zrušení napojení:
………………………………………………………………………….....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis žadatele/ů: ……………………………………...................................................................

Přílohy žádosti:
1. Projektová dokumentace sjezdu (nutno dodržet požadavky Policie ČR viz níže):
- situační výkres v měřítku 1:250 (či obdobném) zabírající celou šířku stavebního pozemku
- půdorys navrženého sjezdu 1:50
- řez sjezdem 1:50
- technickou zprávu s popisem navržených skladeb pojízdných ploch
2. kopie katastrální mapy
3. v případě řešení sjezdu přes chodník, písemný souhlas obce Hostěnice s místem připojení a se
stanovením povrchové úpravy sjezdu, kterou projektant zapracuje do zjednodušené
dokumentace sjezdu, resp. i jiné požadavky.
O souhlas Policie ČR, SP DI, požádá Obecní úřad Hostěnice:
Projektová dokumentace požadovaná Policií ČR, SP DI, Kounicova 24, 611 32 Brno:
 situace širších vztahů – přehledná mapka alespoň poloviny obce;

 situace s okótováním šířky a délky připojení, vzdálenosti brány od komunikace, zakreslené rozhledové
trojúhelníky a zakreslená poloha umístění nájezdových obrubníků
 příčný řez připojení na komunikaci se zakreslením umístění nájezdových obrubníků (převýšení od
komunikace cca 2-5 cm (mezi komunikací a sjezdem), podélného sklonu s udáním v % (nesmí překročit 8%),
s řešením odvodnění připojení

Informace pro žadatele:
V případě zastupování žadatele, bude předložena plná moc v písemné úpravě dle ustanovení § 33
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
Pokud je připojovaný pozemek v podílovém vlastnictví více osob nebo SJM, žádost mohou podat
společně nebo jeden z nich a připojí písemný souhlas ostatních spoluvlastníků.
Za vydání rozhodnutí ve správním řízení je fyzická nebo právnická osoba povinna zaplatit správní
poplatek ve výši Kč 500,- Kč.
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