
Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace
(komunikační připojení)

Fyzická osoba – jméno a adresa navrhovatele(ů) (občan)

Příjmení a jméno, titul: .......................................................................................................................................................

Datum narození: ………………….. ......................................................................................................................................

Bydliště

Obec: ...............................................................................................................   PSČ: .......................................................

Ulice, č. p. ........................................................................................................   Tel./fax: ..................................................

Právnická osoba – (podnikatelský subjekt)

Název: ..............................................................................................................   IČO: ........................................................

Sídlo .................................................................................................................   PSČ: .......................................................

Ulice, č. p. ........................................................................................................   Tel./fax: ..................................................

Statutární orgán (zástupce): ..............................................................................................................................................

Žádám o sjezd z komunikace (název, popř. číslo silnice II. nebo III tř.) 

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

………..  

v místě: 

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

………..

na pozemek p.č.:..............................................................................................   k. ú. .........................................................

za účelem zřízení příjezdu k ..............................................................................................................................................

předpokládaná intenzita dopravy na sjezdu za předpokladu, že vjezd bude využíván k jiným účelům, než 
jako vjezd k RD

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

stručný technický popis (šířka, povrch, způsob napojení-obruba popř. dvouřádek dlažby) 
…………………………..

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

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



V souladu s ust. § 36 odst. 3 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáváme 
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V ...................................... dne …………………..

…………………………………………………….
                                                                                                                                podpis žadatele

SOUHLAS úřadu městyse  ………….……………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                    

Přílohy k žádosti:
Přiložené dokumenty označte, prosím, zakroužkováním příslušného čísla.

1. snímek z katastrální mapy a doklad o vlastnictví připojovaného pozemku (výpis katastru nemovitostí) ne starší 6 měsíců
2. smluvní vztah k pozemku, na kterém bude sjezd umístěn
3. stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR (bude zasláno policií na věcně příslušný úřad)
4. přehledná situace umístění sjezdu v měřítku pozemkové mapy
5. výkresy technického řešení ve vhodném měřítku (situace, podélný i příčný řez, technický popis apod.)
6. pokud se nejedná o vjezd k RD i návrh dopravní obsluhy uvnitř připojované nemovitosti (nakládání, skládání, parkování apod.)
7. u připojení na silnici II. nebo III. třídy stanovisko Ředitelství silnic ZK (K majáku 5001, Zlín)

Na DI PČR předložte:
- kopii žádosti o povolení sjezdu
- snímek z katastrální mapy
- přehledná situace umístění sjezdu
- výkresy technického řešení sjezdu 
- pokud se nejedná o sjezd k RD i návrh dopravní obsluhy uvnitř připojované nemovitosti

Poučení:

 Při podání žádosti zaplatit dle zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, v platném znění poplatek ve výši 500,- Kč.
 K získání souhlasného stanoviska DI PČR Vsetín je třeba splnit zejména níže uvedené podmínky:

- s ohledem na rozhledové poměry musí být dodrženy podmínky dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. a), b) vyhl. MDaS č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

- sjezd a nájezd musí být zřízen se zpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou a se snadno 
čistitelným vozovkovým krytem (např. zámková dlažba). Stavební uspořádání vjezdu musí být takové, aby se zabránilo stékání 
povrchových vod na komunikaci a jejímu znečištění. Jestliže je součástí sjezdu nebo nájezdu propustek, musí mít nejméně 
jmenovité světlosti trub stanovených správcem komunikace.

- šířkové uspořádání komunikačního připojení (dále jen vjezdu) bude řešeno v souladu s ustanovením § 12 odst. 2) vyhl. MDaS 
č. 104/1997 Sb. a příslušných českých technických norem s nezbytným rozšířením v obloucích

- pokud by vjezd a popř. i parkovací stání bylo využíváno k jiným účelům, než jako vjezd a parkoviště k RD pro bydlení, je třeba 
doložit výpočet parkovacích míst a způsob zásobování

- ve styčné ploše se silnicí preferuje DI PČR Vsetín připojení, které je řešeno přes zešikmenou obrubu, která nezasahuje do 
průjezdního profilu pozemní komunikace, případně dvojřádek dlažby




