Obecní úřad Velké Přílepy
Pražská 162
252 64 VELKÉ PŘÍLEPY

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ SJEZDU KE KOMUNIKACI
(§10 zák.13/1997 Sb., §12 a 13 vyhl.104/1997 Sb.)
Žádám Vás o vydání rozhodnutí o připojení sjezdu ke komunikaci ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích.
Připojení pozemku parc. č.

v katastrálním území Velké Přílepy*, Kamýk u Velkých Přílep*

na místní komunikaci:
Doba připojení (pouze v případě dočasného připojení): trvalé připojení *
Důvod připojení: příjezd na pozemek k rodinnému domu*
Popis sjezdu:
Zpevněná plocha ze ze zámkové dlažby* o šíři

m a délce

m.

ŽADATEL:
Jméno a příjmení, dat. narození nebo IČ, adresa bydliště nebo sídla žadatele (firmy):
, nar.
tel :

email :

, bytem
dat. schránka:

kterého zastupuje *
, nar. (IČO)
tel :

email :

, se sídlem
dat. schránka:

Ve Velkých Přílepech dne:

......................................................
podpis oprávněné osoby žadatele

Pozn.:
* Nehodící se škrtněte nebo opravte
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Přílohy:
- výpis vlastnických vztahů /dle katastru nemovitostí/
- projektová dokumentace, ze které budou patrny rozměry a situování požadovaného připojení sjezdu na
komunikaci, rozhledové trojúhelníky, obalové křivky pro vjezd a výjezd vozidel
- písemný souhlas vlastníka komunikace, které se připojení týká (Obec Velké Přílepy, Kraj SčK)
- technické stanovisko správce komunikace (Obec Velké Přílepy pro MK nebo SUS SčK pro silnice 2. a
3. třídy)
- souhlas DI Policie ČR Praha Západ k umístění sjezdu na komunikaci
- v případě zastupování vlastníka připojovaného pozemku plnou moc, či pověření podepsané v souladu s
výpisem z obchodního rejstříku pro vyřízení žádosti, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání
Poplatek:
Správní poplatek podle § 5 zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. v platném znění pozdějších
předpisů v příloze položka č. 36 za vydání povolení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
b) k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice a nebo na silnici I. třídy
1 000 Kč
c) k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy a nebo na místní komunikaci
500 Kč

