Městský úřad Soběslav
odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 55/I, 392 01 Soběslav
tel. č.: 381 508 156, fax: 381 508 109
e-mail: kubes@musobeslav.cz , web: http://www.musobeslav.cz
Podací razítko:

Žádost o povolení připojení
 silnice k .........................................................................................
 místní komunikace k ..................................................................
 nemovitosti k silnici II. třídy č. ..................................................
 nemovitosti k silnici III. třídy č. .................................................
 nemovitosti k místní komunikaci – ulice ................................
podle §10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění :
připojení musí odpovídat podmínkám ust. § 11, 12 a 13 vyhl. č. 104/1997Sb.,
v platném znění

Žadatel:
 stavebník
 investor
 vlastník připojované nemovitosti
Obchodní jméno (jméno, příjmení): ………………………………………………………...
Sídlo (adresa): ………………………………………………………………………………...
IČO: ……………..…… datum nar.: …..……..……..… mob. telefon: …………….………
Telefon: ………………….. fax: …………………… e-mail…………………………………

Připojení k silnici číslo (ulice): ………..….……….………… v: …………….. km
Katastrální území: ………………………………………. okres: ………….………………..
Pozemek parcelní číslo: ……………….………… na dobu: ………………………………
Důvod: ….………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………
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Přílohy žádosti:
 Projektová dokumentace, (eventuelně pouze situace a příčný řez silnicí), ze
které je zřejmé místo a způsob připojení.
 Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor,
Vožická 2107, 390 41 (popřípadě jiného vlastníka) k danému připojení.
 Souhlas Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor
k danému připojení.
 Souhlas příslušného orgánu Policie ČR DI OŘ Tábor k danému připojení.
 Vyjádření příslušného orgánu Policie ČR k dopravnímu značení místní či
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a k užití zařízení pro
provozní informace (podle § 77 – odst. (1) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích).
 Doklad o vlastnictví připojované nemovitosti (výpis z listu vlastnictví).
 Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, oprávněného
zástupce.
 Doklad o zaplacení správního poplatku.

Datum: …………………………………
…………….……………………………..
Podpis, (razítko)
Upozornění
Žádost předložte Městskému úřadu v Soběslavi odboru výstavby a
regionálního rozvoje oddělení silničního hospodářství – silniční hospodářství
s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v předstihu vzhledem ke stanovení
správních lhůt (podle zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řízení v plném znění).
Správní poplatek
Vydání rozhodnutí povolení připojení se zpoplatňuje podle zák. č. 634/2004
Sb. o správních poplatcích – položka 36 písm.c). Poplatek je splatný před
provedením úkonu, tj. při podání žádosti.
Výňatek ze sazebníku správních poplatků
Položka 36 písm. c) Vydání povolení připojení sousední nemovitosti na silnici
II. třídy, III. třídy nebo místní komunikaci 500,- Kč.
Kontakty:
•
•

Správa a údržba silnic Tábor – ústředna: 381281422, Josef Vítů (724017567)
DI Policie ČR Tábor – ing. Tomáš Cihelna (974238258)

Další doklady či poznámky je možno doložit na samostatnou přílohu k této žádosti.
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