Obec Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou
Obecní úřad Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou
telefon: +420 606 635 654, email: obec@jeseniknadodrou.cz, datová schránka: em3br89

ŽÁDOST O POVOLENÍ SJEZDU
- PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI K MÍSTNÍ KOMUNIKACI
Správní poplatek (dle zák. č. 634/2004 Sb.
správních poplatcích) ve výši 500,- Kč.
Byl uhrazen dne

V
Dne

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

_____________________

1. žadatel:
Právnická osoba: ............................................................................................………………...............
sídlo žadatele: …………………………………………………………………………………
IČO ………………………………........................................telefon /mobil: …………………………..................
Fyzická osoba:
jméno a příjmení: ………………………………… adresa bydliště: ………………………..........................
jméno a příjmení: ………………………………… adresa bydliště: ………………………..........................
telefonní spojení: ………………………………...........................................................................................
2. Účel zřízení sjezdu: připojení RD - garáže - zahrady -……………….. ............…………………
3. Údaje o místě sjezdu: z místní komunikace na pozemku parc. č.: ………………….
sjezd na pozemek parc. č.: ………………………. v katastrálním území:
4. K nemovitosti, na kterou má být sjezd zřízen, má žadatel:
a) vlastnické právo
b) jiné právo (uveďte jaké – doložit dokladem)………………………………………………..
5. Základní technický popis řešení sjezdu - připojení nemovitosti:
šířka sjezdu: ………… délka sjezdu ………………povrch sjezdu: ................................................
6. Osoba, odpovědná za splnění podmínek, stanovených povolením sjezdu (vč. adresy a tel. kontakt):
…………………………………………………………………………………………………………….............................................

7. Zahájení stavby: ……… Dokončení: ………… Sjezd trvalý / dočasný - do kdy: ………………

.....................................................................
podpis žadatele(ů)

Obec Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou
Obecní úřad Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou
telefon: +420 606 635 654, email: obec@jeseniknadodrou.cz, datová schránka: em3br89

Přílohy k žádosti:
1. Snímek z katastrální mapy se zakreslením místa sjezdu






vyplněnou kopii žádosti o vydání povolení sjezdu z komunikace
snímek z katastrální mapy se zakreslením místa sjezdu.
situační výkres řešeného sjezdu (z projektové dokumentace)
výkresy technického řešení ve vhodném měřítku (příčný a podélný řez)
pokud se nejedná o sjezd k RD i návrh dopravní obsluhy uvnitř připojované nemovitosti
(dopravní zatížení, parkování, počet parkovacích stání atd.)
K získání souhlasného stanoviska DI PČR Nový Jičín je třeba splnit zejména tyto podmínky:

a) s ohledem na rozhledové poměry musí být dodrženy podmínky dle ustanovení § 12 odst. 1 písm.
a), b) vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích;
b) zpevnění sjezdu musí vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou, se snadno čistitelným
povrchem; stavební uspořádání sjezdu musí zabránit stékání povrchových vod na komunikaci;
c) jeli součástí stavby sjezdu propustek, musí mít jmenovitou světlost, stanovenou správcem
komunikace;
d) šířkové uspořádání sjezdu musí být řešeno v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 vyhlášky
č.104/97 Sb. a příslušných technických norem - vč. rozšíření ve vjezdových obloucích;
Ve styčné ploše sjezdu s komunikací preferuje DI připojení, které je řešeno přes zešikmenou
obrubu, která nezasahuje do průjezdního profilu pozemní komunikace.
2. souhlas majetkového správce pozemní komunikace příp. majitele sousedního pozemku:
o

Vlastník - majetkový správce místní komunikace ……………………………………………...................................
se zřízením nového sjezdu (s úpravou stávajícího) souhlasíme - nesouhlasíme za těchto
podmínek:

Dne:

………………………………
razítko a podpis

Souhlas s novým sjezdem (s úpravou stávajícího) ze silnice II. a III. tř. a stanovení podmínek připojení
vydává majetkový správce těchto komunikací, tj. Ředitelství silnic.

Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vyřízení
příslušné žádosti. V této souvislosti Vám sdělujeme, že Obecní úřad Jeseník nad Odrou přijal Zásady
ochrany osobních údajů, které naleznete na webových stránkách
http://jeseniknadodrou.cz/files/download/Zasady_GDPR_Jesenik_nad_Odrou.pdf, kde se dočtete více o
zpracování osobních údajů a Vašich právech.

