
                                                                                   

 
 
 
 
Městský úřad Hejnice 
Stavební úřad - Silniční správní úřad (tel.: 482 322 395) 
Nádražní 521 
463 62 Hejnice 
 
 

ŽÁDOST   
 

o vydání rozhodnutí pro povolení připojení sousední nemovitosti k  místní 
komunikaci 

 
V souladu s § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 

ž á d á m  
 
stavební úřad MěÚ Hejnice,  jako příslušný silniční správní úřad,  o vydání rozhodnutí o povolení 
 
připojení  sousední nemovitosti  na místní komunikaci   parcelního čísla ………… v k.ú. Hejnice 
 
z důvodu výstavby nového rodinného domu na st.p.č.  …………. v k.ú. Hejnice 
 
 
Žadatel: 
 
a) je-li jím fyzická osoba 
      
jméno a příjmení:  .................................................................      datum narození:.  ...................................                                                                                      
adresa : ............................................................    doručovací adresa: .......................................................... 
telefon:  .....................................   e-mail: ............................................ 
jméno a příjmení:  .................................................................      datum narození:.  ...................................                         
adresa : ............................................................    doručovací adresa: .......................................................... 
telefon:  .....................................   e-mail: ............................................  
 
 
V Hejnicích dne    
 
 
                                                                                                                           ---------------------------- 
                                                                                                                                  podpis žadatele 
 
 
 
 
K žádosti přikládám : 

 
• stanovisko majetkového správce nebo vlastníka komunikace 
• situaci komunikačního připojení (M 1: 250) 
• snímek z katastrální mapy 
• doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kč (pouze za nové připojení) 
• doklad o vlastnictví pozemků, na kterých bude umístěno připojení, resp. souhlas vlastníků 

 



  

              

 
POUČENÍ: 
 

1) Dle položky č. 36 písm. c) Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, podléhá vydání předmětného rozhodnutí pro nové připojení správnímu 
poplatku ve výši 500,- Kč. 

2) Rozhodnutí o povolení připojení k silnici či místní komunikaci je jedním z dokladů, které stavebník 
předkládá stavebnímu úřadu již k návrhu na vydání územního rozhodnutí. 

3) Situace komunikačního připojení musí obsahovat šířkové uspořádání, poloměry vnitřních hran 
jízdních pruhů v místě napojení na silnici, 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 silnici či 
místní komunikaci. 

4) Doložením všech příloh urychlíte správní řízení. 


