
Obecní úřad Prštice, Hlavní 1, 664 46 Prštice 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, je nutné uhradit před vydáním 
rozhodnutí na účet obce Prštice nebo v hotovosti pokladnou Obecního úřadu Prštice. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

Žadatel:  ……………………………………………………..… datum narození / IČO ………................................................... 

bydliště / sídlo: ………………..…………………………………………………………………........................................................... 

telefon …………………………………………………………………. mail: ……………………………………………… 

v zastoupení (zmocněnec žadatele): …………………………………………………..………………………….........................  

doručovací adresa (je-li odlišná) ………………..……………………………..……………….................................................... 

 

Žádám o vydání povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu 

ulice   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

parcelní číslo pozemku: …...…………………………………………………………….…..……....................................................... 

 

• na místní komunikaci p.č. ……………………, ulice ………………………………………………………. v k.ú. Prštice 

• k pozemní komunikaci III. třídy, ulice …………………..………………………………………………. v k.ú. Prštice 

 

Účel žádosti: 

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

Předpokládaná intenzita dopravy a druh vozidel (osobní, nákladní…..) 

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

 

Předpokládaný termín realizace:  …………………………………………………………...……………………………………… 

 

 

V …………………………………..  dne …………………………….. 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                                  ………………………………………..…..………. 
                                                                                                                                         Podpis (razítko) žadatele    
 

 

 
 

Ž Á D O S T 

o povolení připojení k pozemní komunikaci,  

o jeho úpravu nebo zrušení 

dle § 10 odst. 4b) zákona č. 13/1997 Sb. 

o pozemních komunikacích v pl. znění a souvisejících předpisů 

 



Obecní úřad Prštice, Hlavní 1, 664 46 Prštice 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, je nutné uhradit před vydáním 
rozhodnutí na účet obce Prštice nebo v hotovosti pokladnou Obecního úřadu Prštice. 

 
 
 

Přílohy žádosti o připojení:       
   

1. Projektová dokumentace (1x Policie ČR, 1x OÚ Prštice) 
2. Stanovisko Policie ČR, KŘP JmK, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství, 

Kounicova 24, 611 32 Brno 
3. Doklad o úhradě správního poplatku 500 Kč pro připojení k pozemní komunikaci (dle zákona 

č. 634/2004 Sb., pol. č. 36)  - bude vystaven správním orgánem po podání žádosti 
 

4. V případě připojení na silnici III. třídy (ulice Hlavní a Ořechovská, Prštice) Stanovisko jejího 
vlastníka, a to SÚS JmK, se sídlem Ořechovská 541/35, 619 00 Brno 

5. V případě zastoupení žadatele plná moc pro jeho zástupce 
6. V případě, že žadatel není vlastníkem pozemku, na kterém má být umístěno připojení, doložit 

Souhlas vlastníka pozemku připojení  
 
 
 
 
Doporučujeme, aby v PD bylo řešeno:  

• situace sjezdu na snímku katastrální mapy;  
• řádné odvodnění v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu č. 

13/1997 Sb. - např. podélný sklon od komunikace, liniový odvodňovací žlab apod.  
• zakreslení rozhledových trojúhelníků v souladu s ČSN: extravilán dle ČSN 736101, intravilán 

dle ČSN 736110;  
• připojení přes přejezdový silniční obrubník, zvýšení od nivelety komunikace o 0,02-0,08 m (dle 

ČSN 736110);  
• v případě křížení s chodníkem dodržen max. příčný sklon chodníku do 2 %; 

• dodržení vyhlášky č. 398/2009, bezbariérové užívání staveb, příloha č. 1 bod 1.2.4 - varovný 
pás; 

• povrch sjezdu snadno čistitelný (např. betonová zámková dlažba);  


