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V: ………………………………... 
Dne: ……………………………... 

 
M�stský ú�ad Jind�ich�v Hradec                   
Odbor dopravy                      
Janderova 147/II, 377 22 Jind�ich�v Hradec 
 

Ž á d o s t  
 
o povolení p�ipojení sousední nemovitosti (úprav� takového p�ipojení nebo zrušení) k silnici 
nebo místní komunikaci ve smyslu § 10 odst. (4) písm. b) zákona �. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�  
 
 Žádám tímto o povolení z�ízení, úpravu, zrušení sjezdu ze silnice nebo  místní 
komunikace �................................................................ v km ...................................................  
p. �............................................................v  ulici .................................................................... 
..........................................................................v obci ................................................................ 
k domu �.p. .................................................... na pozemek p.�. ................................................ 
k. ú. .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
   
Ozna�ení p�ipojované nemovitosti: (pozemek, rodinný d�m, garáž) 
...................................................................................................................................................... 
 
Ú�el ( d�vod) z�ízení ( úpravy) komunika�ního p�ipojení, sjezdu :     
...................................................................................................................................................... 
 
Komunika�ní p�ipojení, sjezd v ší�ce ..................................... m  
 
 
1) Žadatel - jméno a p�íjmení vlastníka p�ipojované nemovitosti, který požaduje z�ízení, úpravu nebo 

zrušení sjezdu na tuto nemovitost 
 

Fyzická osoba: 
Jméno a p�íjmení: ….………………………………………...……………... 
Datum narození: ..……………………………………Telefon: ………….……………… 
Adresa bydlišt�:..………………………………………………………………………….. 

 
Právnická osoba: 
Obchodní firma (podle výpisu z obchodního rejst�íku ) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Sídlo (podle výpisu z obchodního rejst�íku) 
  
……………………………………………………………..……………………………... 
I�O: …………………………………..      Telefon: ………………….………………….. 
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Jestliže je sou�ástí sjezdu propustek, musí být vy�ešen podle § 12 odst. 2 vyhlášky �. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném zn�ní a  
�SN 73  6101, �SN 73 6110, �SN 73 6102 
 
 
 
 
       Razítko :  
 
       Podpis :  
  
 
 
 
P�ílohy : 
� výpis z listu vlastnictví  
� snímek z katastrální mapy  se zákresem stavby s ozna�ením a rozm�ry  
� Situace komunika�ního napojení( v m��ítku 1: 200, 1 : 500, 1 : 1000) 
� p�í�ný �ez  (v m��ítku 1: 200, 1 : 500, 1 : 1000)  
� plná moc ve v�ci v p�ípad� zastupování žadatele  
� právnická osoba a podnikající fyzická osoba doloží výpis  z obchodního rejst�íku  
 
 
Pzn. : Vydání rozhodnutí o povolení p�ipojení sousední nemovitosti na komunikaci podléhá podle zákona �. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm.c), zaplacení správního poplatku p�ed vydáním tohoto 
rozhodnutí ve výši 500,- K�.  

 
  
 
V p�ípad� požadavku urychleného vy�ízení žádosti je možno p�iložit souhlas Policie �R O� SDP  a vlastníka 
dot�ené pozemní komunikace s p�ipojením nebo navrženou úpravou.                                                                                                                                                        
 
 
Souhlas vlastníka dot�ené pozemní komunikace :   
 
 
 
 
Souhlas Policie �R O� SDP J. Hradec : 
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Podmínky pro p�ipojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím 
 
Sjezdy a nájezdy na  silnici a místní komunikaci lze z�ídit, jen pokud spl�ují tyto podmínky: 
� rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci, 
� rozhled  uživatele  komunikace  alespo�  pro zastavení vozidla;  vozidlo,  které zastaví  p�i odbo�ování  vlevo na  sjezd, nesmí    

bránit pr�jezdu  ostatním vozidl�m v  p�ímém sm�ru nebo  na n�j  musí  být výhled  ze  vzdálenosti  nutné pro  zastavení 
dalšího    vozidla, 

�  vzájemné  vzdálenosti p�ipojení  únosné z  hlediska bezpe�nosti  a plynulosti provozu. 
Bližší informace  jsou obsaženy v  doporu�ených �SN 73  6101 a �SN 73 6110. 
 
Ší�ka  sjezdu nebo nájezdu  musí umož�ovat vozidl�m  plynulé odbo�ení  ze silnice  nebo z   místní komunikace  a výjezd  na n�. 
Parametry  odbo�ovacích oblouk�  jsou  obsaženy  v závazné  �SN 73 6102. Jestliže je sou�ástí sjezdu nebo nájezdu propustek, musí 
mít nejmén� tyto jmenovité sv�tlosti trub: 
� 400 mm pro délku propustku do 6,00 m, 
� 600  mm pro  délku propustku  od 6,00  do 10,00  m a  pro délku   propustku p�es 10,00 m p�i sklonu propustku nad 2 %, 
� 800 mm pro délku propustku p�es 10,00 m p�i sklonu propustku do  2 %. 
 
Sjezd  a  nájezd  se  z�izuje  se zpevn�ním, které vyhovuje p�edpokládanému  zatížení   dopravou,  a  se   snadno  �istitelným 
vozovkovým  krytem. Stavební  uspo�ádání musí  být takové,  aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu 
zne�išt�ní. 
 
Je-li z�ízení  sjezdu a  nájezdu nebo  jejich zm�na,  pop�. zrušení vyvoláno  pot�ebou fyzické nebo právnické  osoby, která je 
vlastníkem nemovitosti nebo má k ní  jiná práva, pak je tato osoba stavebníkem4) p�ipojení. V p�ípad�,  že pot�eba zm�ny nebo 
zrušení sjezdu nebo nájezdu vznikne  v d�sledku provád�ní stavebních prací na  komunikaci,  je  stavebníkem  sjezdu  nebo  nájezdu  
stavebník dot�ené komunikace. 
 
Jestliže se z�izuje, stavebn� upravuje nebo ruší �ást sjezdu nebo nájezdu  na pozemku komunikace, musí  si vlastník p�ipojované 
nemovitosti nebo osoba s jinými  právy k této nemovitosti zajistit p�edchozí souhlas vlastníka dot�ené komunikace. 
 
Vlastník sjezdu nebo  nájezdu zajiš�uje �ádnou údržbu celého p�ipojení v�etn� propustku. 

 


