Určeno:

Obecnímu úřadu Jeviněves
Jeviněves 28, 277 05 Jeviněves

Žádost o vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti
(příp. silnice nebo místní či účelové komunikace) k místní komunikaci
zřízením sjezdu, nebo o úpravě či zrušení takového připojení
podle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle
ust. § 11 až § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů

ŽADATEL
a) je-li jím fyzická osoba
jméno a příjmení:

______________________________________________________

adresa trvalého pobytu:

______________________________________________________

datum narození:

______________________________________________________

b) je-li jím právnická osoba
název:

______________________________________________________

zastoupen:

______________________________________________________

sídlo:

______________________________________________________

IČO:

______________________________________________________

zastoupen (vyplňuje se pouze v případě, že se žadatel nechá ve správním řízení zastupovat a
zmocněnec doloží plnou moc podepsanou žadatelem)
zmocněncem: ___________________________________________________________________
na základě plné moci ze dne _________________________.

tímto v souladu s ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, žádá o
 PŘIPOJENÍ
 sousední nemovitosti – pozemku

 ÚPRAVU PŘIPOJENÍ
 p.č.

___________________

 stp.č.

___________________

 silnice na pozemku p.č. ___________________
 místní komunikace na pozemku p.č. ___________________
 účelové komunikace na pozemku p.č. ___________________
v k.ú. a obci Jeviněves
k místní komunikaci na pozemku p.č. ___________________v k.ú. a obci Jeviněves.

Účel připojení: _____________________________________________________________________
(např. RD, garáž, zemědělský pozemek, provozovna, jiné)

Předpokládané zatížení dopravou: ______________________________________________________
(druh vozidel, která budou připojení užívat - např. osobní, malá nákladní, velká nákladní, traktory, jiná)

Bude rozhodnutí ve věci podkladem pro společné územní a stavební řízení:
 ANO
 NE

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
 závazné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Mělník (po dohodě může zajistit OÚ
Jeviněves)
 stanovisko vlastníka místní komunikace (obce Jeviněves)
 popis způsobu provedení komunikačního připojení (např. štěrk, betonová dlažba, atp.),
struktury a vrstvení stavby sjezdu
 situace komunikačního připojení (vč. zakreslení rozhledových trojúhelníků, šířky sjezdu,
poloměru připojení, zakreslení případných vrat)
 situace širších vztahů (např. M = 1 : 5 000, 1 : 50 000, popř. katastrální snímek)
 plná moc (v případě zastupování žadatele zmocněncem).

UPOZORNĚNÍ
Dle ust. § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a Položky
č. 36 písm. c) Sazebníku správních poplatků, podléhá vydání povolení k připojení sousední
nemovitosti k místní komunikaci (netýká se úpravy připojení, zrušení připojení ani připojení
pozemních komunikací) správnímu poplatku ve výši 500,-Kč.
Správní poplatek je nutno zaplatit při podání žádosti, popř. později, vždy však před vydáním povolení.
Bez zaplacení správního poplatku nelze povolení vydat.
POUČENÍ ÚČASTNÍKA SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Okamžikem podání této žádosti věcně, místně a funkčně příslušnému správnímu orgánu (silničnímu
správnímu úřadu) je zahájeno správní řízení.
V souladu s ust. § 4 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má
žadatel, jako účastník řízení:
PRÁVO (zejména):
 zvolit si zmocněnce: zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze
udělit i ústně do protokolu; v téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho
zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž
správní orgán může usnesením prohlásit, do kdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst.
1 správního řádu)
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
 před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního
řádu)
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
 činit si výpisy ze spisu a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí (§
38 odst. 4 správního řádu)
 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící v jeho prospěch i
v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
 na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu)
POVINNOST (zejména):
 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu)





poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro
vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)
uhradit správní poplatek ve výši 500,-Kč (položka 36 písm.cd/ Sazebníku správních poplatků,
který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které žadatel uvedl v této žádosti a které si správní orgán případně opatří v souvislosti
s vyřízením této žádosti a vedením správního řízení o této žádosti, zpracovává správní orgán za
podmínek platných právních předpisů výhradně v souvislosti s vedením správního řízení o žádosti a
splněním jeho účelu, a to po dobu vedení správního řízení, po dobu výkonu rozhodnutí vydaného ve
správním řízení a po dobu nutnou k plnění zákonné povinnosti plynoucí zejména z právních předpisů
na úseku spisové služby a archivnictví.

V __________________________ dne ____________________
Žadatel (popř. zmocněnec za žadatele):

________________________________

________________________

jméno, příjmení

podpis

________________________________
telefon (dobrovolný údaj pro operativní komunikaci)

Vyplní správní orgán:
Žádost doručena správnímu orgánu (Obecnímu úřadu Jeviněves) dne ___________________ a
zaevidována pod č.j. ___________________.
Správní poplatek ve výši __________,-Kč uhrazen dne ___________________.

