
Odbor rozvoje a životního prostředí 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

telefon: 412 315 316 
mobil: 731 411 501 

fax 412 315 324   
e-mail: stroufova@mesto-sluknov.cz 

ŽÁDOST 
o vydání rozhodnutí pro povolení připojení

- místní komunikace či sousední nemovitosti k místní 
komunikaci, nebo o úpravě či zrušení takového připojení 

dle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 11, 12, 13 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, žádám (e) o vydání 

  rozhodnutí pro povolení připojení k místní komunikaci 

  závazného stanoviska k připojení pozemní komunikace (ke společnému územnímu a 
  stavebnímu řízení) 

ŽADATEL: 

1) právnická osoba

obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………………… 

sídlo: …………………………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………………………………………………. 

tel. (nepovinné): ………………………………………………………………………………………………. 

e-mail (nepovinné): …………………………………............................................................................... 

2) fyzická osoba

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 

adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 

datum narození: ………………………………………………………………………………………………. 

tel. (nepovinné):  ……………………………………………………………………………………………… 

e-mail (nepovinné): …………………………………............................................................................... 

Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………… 

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je 
adresa trvalého pobytu (sídla). 



Ve věci zastoupený (vyplňuje se pouze tehdy, pokud se žadatel nechá v řízení zastupovat a 
zmocněnec doloží plnou moc podepsanou žadatelem). Identifikační údaje se uvedou v rozsahu 
předchozího bodu 1) pro právnickou osobu nebo 2) pro fyzickou osobu: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………..……………………………...

............................................................................................................................................................. 

Jedná se o: 

a) připojení sousední nemovitosti

nové připojení

úprava stávajícího připojení

zrušení stávajícího připojení

b) místní komunikace

nové připojení

úprava stávajícího připojení

zrušení stávajícího připojení

Účel připojení: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Přesné určení místa připojení (číslo pozemkové parcely, která má být připojena): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Druh zpevněný povrchu sjezdu (dlažba, asfalt): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Šíře sjezdu (komunikace): 

………………………………………………………………………………………………………………… 



Sjezd bude zatrubněn:  ano  ne 

 V (e) …………………………………………. dne ……………………………… 

……………………………………………………… 

        Podpis a razítko 

NEPOVINNÉ ÚDAJE:

Poskytnutí nepovinných údajů je zcela dobrovolné. Vaše zde uvedené  údaje budou použity za 
účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby a 
nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na 
Městském úřadě Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, e-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz, 
tel. 412 315 331. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 
osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně 
přípustné. Informace o zpracování osobních údajů městem Šluknov jsou uvedeny na adrese: 
https://www.mestosluknov.cz/cz/urad-zpracovani-osobnich-udaju.html.

……………………………………………………… 

        Podpis a razítko 



Příloha k žádosti: 

Povinné: 
- situační nákres (příp. projektová dokumentace), včetně rozhledových trojúhelníků, splňující 

ČSN 73 6102, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110 
- doklad o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nemovitostí, výpis z listu vlastníků), 

v případě, že žadatel není vlastníkem pozemků prokázání jiného práva k pozemkům 
- platná plná moc (v případě zastupování žadatele), obsahující zákonné náležitosti určené 

v ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Nepovinné 
- stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 

dopravní inspektorát Děčín, včetně potvrzeného situačního nákresu 

Upozornění: 

- dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je žadatel povinen před vydáním 
rozhodnutí zaplatit správní poplatek, dle položky č. 36 písm. c) sazebníku k zákonu č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, je výše poplatku za vydání povolení k připojení sousední 
nemovitosti na místní komunikaci 500,- Kč, 

- situace komunikačního připojení musí obsahovat šířkové uspořádání, poloměry vnitřních hran 
jízdních pruhů v místě napojení na místní komunikaci, okótované délky odbočovacích a 
připojovacích pruhů (jsou-li součástí návrhu) a šířky jízdních pruhů, okótované strany 
rozhledových trojúhelníků, způsob zajištění odvodnění průběžné komunikace a opatření, aby 
voda nevytékala ze sjezdu na komunikaci (v souladu s ČSN 73 6101, 73 6102 a 73 6110) 
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