Obecnímu úřadu v Kvasicích, hospodářsko správnímu odboru,
příslušnému dle § 40 odst. 5. písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích v platném znění jako silniční správní úřad

ŽÁDOST O POVOLENÍ SJEZDU
ŽÁDOST O ÚPRAVU STÁVAJÍCÍHO SJEZDU

1)

- PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K MÍSTNÍ KOMUNIKACI

Správní poplatek (dle zák. č. 634/2004 Sb. o
správních poplatcích) ve výši 500,- Kč.
Byl uhrazen dne _____________________

V

…………………………………..

Dne ……………………………………

1. žadatel:
Právnická osoba: ............................................................................................………………
sídlo žadatele: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
jméno a adresa osoby, oprávněné za právnickou osobu jednat dle výpisu z OR
…………………………………………………………………………………………………
telefon: ………………………… …..
mobil: ……………………………………………
Fyzická osoba:
jméno a příjmení: …………………………………………………………………. …………
adresa bydliště: …..…………………………………………………………………………
jméno a příjmení: …………………………………………………………………….............
adresa bydliště: ……..…………………………………………………………… …………
telefon: ………………………… …… mobil: …………………………………………….
2. Účel zřízení sjezdu: připojení RD - garáže - byt. domu - zahrady - areálu ............…………………
3. Údaje o místě sjezdu: místo připojení (obec, ulice, km): ……………………………………………
z místní komunikace na pozemku parc. č.: ……………………………………………..

sjezd na

pozemek parc. č.: ………………………………. v katastrálním území: ………………….
4. K nemovitosti, na kterou má být sjezd zřízen, má žadatel:
a) vlastnické právo: (doložit výpis z katastru – ověřenou kopii)
b) jiné právo (uveďte jaké – doložit dokladem)………………………………………………..
5. Základní technický popis řešení sjezdu - připojení nemovitosti:
Šířka sjezdu: ……… Povrch sjezdu: …………… ………… … …………………………………
Výjezdové oblouky: r = ……………………Způsob připojení (obruba, dvojřádek)……………….
Navržená délka propustku: …………… ……Navržená světlost propustku: ………………………
Popis způsobu odvádění povrchových vod ze sjezdu: ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6. Osoba, odpovědná za splnění podmínek, stanovených povolením sjezdu (vč. adresy příp. tel.):

……………………………………………………………………………………………………
7. Zahájení stavby: ……… Dokončení: ………… Sjezd trvalý / dočasný - do kdy: ………………

.....................................................................
podpis žadatele(ů)
1) nehodící škrtněte

Přílohy k žádosti:
1. Snímek z katastrální mapy se zakreslením místa sjezdu
2. Výkresy technického řešení ve vhodném měřítku (situační výkres řešeného sjezdu z projektové
dokumentace, příčný a podélný řez, stručný technický popis).
3. Souhlas Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu Kroměříž,
Březinova 2819, 767 28 Kroměříž. K žádosti předložte:
vyplněnou kopii žádosti o vydání povolení sjezdu z komunikace snímek z katastrální
mapy se zakreslením místa sjezdu. situační výkres řešeného sjezdu (z projektové
dokumentace) vč. rozhledových poměrů dle ČSN 73 6101, 73 6102, 73 6110
výkresy technického řešení ve vhodném měřítku (příčný a podélný řez)
4. Souhlas vlastníka pozemní komunikace:
Souhlas s novým sjezdem (s úpravou stávajícího) a stanovení podmínek připojení vydává Obec
Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice

………………………………
razítko a podpis

Dne:

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že se vzdávají práva na vyjádření k podkladům rozhodnutí, dle § 36
odst. 3 zákona 500/2004 Sb. o správním řízení ( správní řád ).

žadatel:

…………………………………………………..

podpis:

……………………

vlastník komunikace

………………………………………….

Krajské ředitelství policie Zlín. kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž

podpis:

……………………

podpis:

…………………….

