MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL
Odbor dopravy
Nám. Př. Otakara 778, 784 01 LITOVEL
tel.: +420 585 153 111
email: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu

Žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci
§ 1 0, z á k o n a č . 1 3 / 1 9 9 7 S b ., o p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h
ve znění pozdějších předpisů

1. Žadatel
Fyzická osoba:
Jméno, příjmení
Bydliště
Telefon
(popř. jeho zástupce)
Právnická osoba:
Obchodní jméno
Sídlo
Telefon
(popř. jeho zástupce)

PSČ
dat.nar

IČO

Stavební činnost bude provádět
Název firmy
Sídlo
Telefon

PSČ
IČO

Druh připojení
Připojení stávající komunikace k jiné poz. komunikaci (případně jeho úprava nebo zrušení)

Připojení sousední nemovitosti ke stávající poz. komunikaci (případně jeho úprava nebo
zrušení) připojení nájezdem nebo sjezdem

F 04-01-01-02

Přesné označení místa připojení k PK (označení pozemní komunikace (třída a číslo), čísla
pozemků, k.ú., ulice, č.p. objektu)

Účel a důvod připojení (jeho úpravy nebo zrušení)

V

dne

Podpis žadatele (zástupce)

K žádosti bude doloženo :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Situace 1:500
Podélný řez
Půdorys (šířka, délka, % spád)
Technická zpráva (způsob řešení odvodnění připojení, povrchu připojení, řešení rozhledu)
V případě zastupování - zplnomocnění
Zaplacení správního poplatku dle zák. 634/2004 sb pol. 360 - 500,- Kč

Přílohy:
1. Přechozí souhlas PČR DI
2. Předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace
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Zpracování Dokumentu
Podepsání formuláĜe pouze zaruþeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifikaþních služeb.

Zpracovat elektronicky
Vytisknout formuláĜ
Uložit formuláĜ

VyplnČný formuláĜ bude emailem odeslán na úĜad.
FormuláĜ si mĤžete vytisknout a zaslat na úĜad poštou, pĜípadnČ uþinit osobní podání.

Po stisknutí tohoto tlaþítka si mĤžete rozpracovaný formuláĜ uložit do poþítaþe pro
pozdČjší vyplnČní. Po uložení mĤžete vyplnČný formuláĜ odeslat pomocí datové
schránky. DS: 4rub4s3

