
Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice 

Městský obvod Pardubice IV 
Odbor investic, dopravy a hospodářské správy 

           Bokova 315, 530 03 Pardubice     

                       tel. 466 859 842 
 

Ž á d o s t 
o vydání povolení ke zřízení připojení (sjezdu) 

na místní komunikaci dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

 

Žadatel - Jméno a příjmení (název společnosti):  

 

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

 

Adresa:…………………………………………………………………………………………………........ 

 

Datum narození (IČO):………………………………*tel. číslo: …………………………………………. 

 

Žadatel jedná samostatně/je zastoupen: 

 

Zástupce - Jméno a příjmení (název společnosti):  

 

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

 

Adresa:………………………………………………………………………………………………........ 

 

Datum narození (IČO):…………………………… 

 

Důvod: ……………………………………………………………………………………………………… 

. 

Umístění sjezdu (ulice)……………………………………………………………………………………… 

  

Připojení z  p.p.č.…….………na p.p.č……………………k.ú.:…………………………………………… 

 

o šíři:……………………………způsob zpevnění:…..……………………………………………………... 

 

veřejné prostranství je/není upraveno a zpevněno 

 
*Vyplněním nepovinných údajů (tel. číslo, e-mail apod.) dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární město Pardubice – 

Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IČ: 00274046 (dále jen správce) souhlas se zpracováním těchto 

osobních údajů, za účelem efektivní komunikace pro rychlejší poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že 

udělení souhlasu pro mě nepředstavuje žádný závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím 

kontaktů a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám 

předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které 

jsou k dispozici na webu: https://www.pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo4. 
 

 

dne:……………………………………        …………………………………………………….… 

          podpis a razítko 

 

 

K žádosti nutno doložit:  

1. jednoduchý situační nákres umístění sjezdu, jehož součástí bude posouzení rozhledu (rozhledový 

trojúhelník) dle ČSN 73 6102. 

2. doklady o pozemcích (snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, výpis z listu vlastníka) 



3. právnická osoba předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 6-ti měsíců 

4. fyzická osoba s oprávněním podnikat předloží kopii živnost. listu nebo konc. listiny 

5. fyzické osoby se prokáží občanským průkazem nebo průkazem o povolení pobytu cizince 

6. v případě zastupování ve smyslu §33 správního řádu, předložit plnou moc 

7. souhlasné stanovisko vlastníka pozemní komunikace (zajistí ÚMO Pardubice IV) 

8. souhlasné stanovisko Policie ČR – DI (zajistí ÚMO Pardubice IV) 

 

 
Poučení: 

Žadatel prohlašuje, že si ve vlastním zájmu před realizací stavby zajistí vyjádření správců inženýrských 

sítí včetně vytyčení inženýrských sítí, aby předešel jejich narušení. 

Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění a řízení bude přerušeno. Nebude-li výzvě 

vyhověno, dle § 66 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájené řízení se zastaví. 

V souladu s ust.čl. 1 zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je žadatel povinen 

před vydáním rozhodnutí zaplatit správní poplatek a prokázat jeho zaplacení. 

 

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o zřízení sjezdu na místní komunikaci dle položky č. 36 sazebníku správních 

poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, je splatný ve výši 500,- Kč.  

 

 

 

Stanovisko vlastníka místní komunikace zastoupeného Městským obvodem Pardubice IV 

 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice IV, vykonávající v souladu s obecně závaznou vyhláškou, 

kterou se vydává Statut města Pardubic, vlastnická práva k místním komunikacím a veřejně přístupným účelovým 

komunikacím v majetku města včetně jejich součástí a silniční vegetace prohlašuje, že je vyrozuměn o zahájeném 

řízení, v té věci byl poučen o svých právech v řízení a o možnosti vyjádření se k podkladu rozhodnutí. K žádosti se 

vyjadřuje následovně: souhlasí – nesouhlasí s připojením sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu, 

nájezdu 

 

 

Datum:                                                                                      Podpis a razítko:  

 

Důvod (v případě nesouhlasu): ……………………………………………………………………………… 

 

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


