OBECNÍ ÚŘAD TLUČNÁ
Hlavní 25
330 26 Tlučná
IDDS: nifbtpu
(v2020.10.27)

ŽÁDOST

o rozhodnutí povolení v KÚ Tlučná

(§ 10 zák. č. 13/1997 Sb., § 11, 12, 13 vyhl. č. 104/1997 Sb.)

zřízení, změny nebo zrušení komunikačního připojení na místní komunikaci
zřízení, změny nebo zrušení sjezdu k nemovitosti na místní komunikaci

I. Žadatel na základě
vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětné parcely (nehodící se škrtněte)
na základě ověřené plné moci k úkonu - viz příloha (nehodící se škrtněte)
na základě jiného dokladu – viz samostatná příloha (nehodící se škrtněte)

Žádá jako:
1-Soukromá osoba ………………………………………… identifikace datum narození
2-Živnostník, Právnická osoba ……… identifikace IČ ……………………………

(nehodící se škrtněte)
(nehodící se škrtněte)

1-Datum narození ………………………………………………………………………………………………………………… / 2-IČ …………………………………………………………………………………………
1-Trvalé bydliště / 2-sídlo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-Jméno / 2-Název

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1,2-Doručovací adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1,2-Právní zástupce

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1,2-Kontakty tel.………………………………………

1,2-e-mail ……………………………………………………………………………………………

II. Projektová dokumentace záměru stavby
Název stavby dle projektové dokumentace, název a jméno

2-IDDS …………………………………

projektanta, kontakty

Název stavby ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projekt zpracoval

IČ …………………………………………

ČKAIT ………………………………………

datum vyhotovení PD ……………………………………………

Název právnické osoby ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno zodpovědného projektanta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontakty

tel.………………………………………………

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………

IDDS …………………………………

III. Místo zřízení, změny, zrušení
Připojení nové pozemní komunikace (nehodící se škrtněte)
Sjezdu k nemovitosti pro parcelu (nehodící se škrtněte)
Na stávající pozemní komunikaci, název ulice ……………………………………………………………………………… par.čsl. ………………………
Připojovaná parcela par. čsl ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Odůvodnění žádosti

(důvod zřízení, změny, zrušení připojení / sjezdu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Závazné kladné stanovisko PČR

(Vydané KŘPK PČR, DI – Plzeň – venkov)

Č.J. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

VI. Úhrada správního poplatku

ze dne ………………………………………………………………………

(neplatí pro připojení pozemní komunikace)

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a)
je stanoven na 500,- Kč a byl uhrazen dne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Stanovisko vlastníka – správce dotčené komunikace
OÚ Tlučná silniční správní úřad sám požádá vlastníka / správce komunikace o stanovisko (včetně
podmínek) k této žádosti, podmínky budou zahrnuty do Rozhodnutí o povolení sjezdu / komunikačního
připojení.
Souhlas dotčených účastníků řízení o povolení zřízení, změny nebo zrušení komunikačního připojení anebo zřízení,
změny nebo zrušení sjezdu k nemovitosti
Předáním této žádosti dotčeným účastníkům k jejich vyjádření je považováno správním orgánem za zahájení správního
řízení (viz. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Tato forma podání žádosti platí pouze v tom
případě, že žadatel sám shromáždí veškeré doklady a písemnosti potřebné pro vydání rozhodnutí (viz. § 50 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Účastníci řízení dále stvrzují svým podpisem v souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, (citace zákona: odst. (3) Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v
plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.)
že jim byla dána možnost se vyjádřit
k podkladům žádosti (viz uvedená stanoviska v žádosti), další požadavky
nemají, vzdávají se práva vyjádřit se k těmto podkladům pro vydání rozhodnutí a souhlasí s vydáním rozhodnutí:

……………………………………………
Podpis žadatele

……………………………………
dne

VII. Přílohy
Projektová dokumentace autorizovaného projektanta s katastrální koordinační situací A3
Závazné kladné stanovisko Policie ČR, DI Plzeň-venkov
Plná moc k činnosti, úkonu, parcelám, nemovitostem pokud je třeba
Kopie úhrady správního poplatku 500 Kč (neplatí pro komunikační připojení)
Jiné, uveďte obsah přílohy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

