OBECNÍ ÚŘAD LÍPA NAD ORLICÍ
517 21 Týniště nad Orlicí
Razítko podatelny:

ŽÁDOST O POVOLENÍ
Nového sjezdu

úpravy sjezdu

zrušení sjezdu

(§10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 1213 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů)
ŽADATEL:
Jméno a příjmení / název:

………………………………………………………………

Datum narození / IČO:

……………………………………………………………….

Adresa / sídlo:

………………………………………………………………

Telefon: …………………………… e-mail: …………………………….……………….
ZMOCNĚNEC – zastupující na základě plné moci doložené k žádosti:
Jméno a příjmení / název:

………………………………………………………………

Datum narození / IČO:

……………………………………………………………….

Adresa / sídlo:

………………………………………………………………

Telefon: …………………………… e-mail: …………………………….……………….
ÚČEL ZŘÍZENÍ SJEZDU:
připojení nemovitosti čp.: ……………………………………………………………….
připojení pozemku č. parc.:……………………………………..……………………….
připojení areálu na poz.parc.č. …………………………………………………………..
ÚDAJE O MÍSTĚ SJEZDU:
místo připojení (silnice č. nebo místní komunikace) ……………………………………….
ze silnice/komunikace na poz.č.parc. ………………………………………………………
na poz. č. parc. ………………………………………………………………………………
v katastrálním území ………………………………………………………………………..
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V PŘÍPADĚ NOVÉHO SJEZDU vyplňte následující:
šířka sjezdu ……………………………………. povrch sjezdu………………………………
výjezdové oblouky: r = …………………………………………………………………………
způsob připojení (obruba, dvojřádek): …………………………………………………………
navržená délka propustku: ……………………………………………………………………..
navržená světlost propustku: ……………………………………………………………………
popis způsobu odvádění povrchových vod ze sjezdu: ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
CHARAKTER SJEZDU:
trvalý

dočasný – do kdy ……………………………………………………………..

V PŘÍPADĚ ÚPRAVY SJEZDU vyplňte následující:
stávající šířka sjezdu …………………... s povrchem sjezdu…………………………………...
stávající výjezdové oblouky: r = ………………………………………………………………..
stávající způsob připojení (obruba, dvojřádek): ………………………………………………...
stávající délka propustku: ……………………stávající světlost propustku:…………...……….
stávající popis způsobu odvádění povrchových vod ze sjezdu: ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
nově navrhovaná šířka sjezdu ………………... s povrchem sjezdu…………………………....
nově navrhované výjezdové oblouky: r = …………………………….……….………………..
nově navrhovaný způsob připojení (obruba, dvojřádek): ………………….…………………...
nově navrhovaná délka propustku: ……………………………………………….………….…
nově navrhovaná světlost propustku:……………………………………………….....……..….
nově navrhovaný popis způsobu odvádění povrchových vod ze sjezdu: ……………………....
……………………………………………………………………………………………….…..
TERMÍNY:
zahájení stavby: …………………………………………………………………………………
dokončení stavby: ………………………………………………………………………………
VLASTNICKÁ PRÁVA k nemovitosti, na kterou má být sjezd zřízen:
vlastnické právo k nemovitosti, na kterou má být sjezd zřízen, má žadatel (možno ověřit
v katastru nemovitosti)
jiné právo: uveďte také jaké ………………………………………………………………
(nutno doložit dokladem, prokazujícím dané právo)
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OSOBA
ODPOVĚDNÁ
ZA
SPLNĚNÍ
PODMÍNEK
STANOVENÝCH
POVOLENÍM NOVÉHO SJEZDU, JEHO ÚPRAVOU ČI ZRUŠENÍM:
Jméno a příjmení / název:

…………………………………………………………………

Datum narození / IČO:

…………………………………………………………………

Adresa bydliště / sídlo:

…………………………………………………………………

Telefon: …………………………………… E-mail: ……………………………………….

V ………………………………………………… dne………………………………………

Razítko, podpis žadatele:

………………………………………………………………….

Níže podepsaní účastníci řízení (žadatel a vlastník pozemní komunikace) prohlašují, že se
vzdávají práva na vyjádření dle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., o správním řízení
(správní řád) k podkladům daného rozhodnutí o povolení nového sjezdu/úpravě
sjezdu/zrušení sjezdu.

Žadatel (podpis a razítko)

…………………………………………………………………..

Vlastník pozemní komunikace (podpis a razítko) ……………………………………………

K žádosti se přikládá:
Plná moce pro oprávněného zástupce (zmocněnce) žadatele.
Výkresy technického řešení ve vhodném měřítku (situační výkres řešeného sjezdu
na podkladě katastrální mapy, příčný a podélný řez, stručný technický popis).
V případě úpravy sjezdu výkres zachycující stávající stav).
Souhlas vlastníka pozemní komunikace (Obec Lípa nad Orlicí) s povolením nového
sjezdu či zrušením sjezdu včetně stanovení podmínek provedení.
Stanovisko
Policie
České
republiky,
Krajského
ředitelství
policie
Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou
s povolením nového sjezdu, úpravou sjezdu či zrušením sjezdu (por. Josef Žabokrtský,
Dis., tel. č. 974 536 258, rk.di.komunikace@pcr.cz)
Dle požadavků Policie České republiky, je pro vydání závazného stanoviska třeba předložit
dokumentaci minimálně v tomto rozsahu:
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- situace širších vztahů (např. M=1:50000, 1:5000)
- situace dopravního připojení (např. M=1:50000, 1:5000) s vyznačeným okótovaným
zákresem umístění připojení, úpravy připojení nebo zrušení připojení včetně polohy
umístění případného oplocení s vjezdovou branou (vraty)
- situace se zákresem rozhledových trojúhelníků (polí) dle příslušné ČSN
- příčný a podélný řez připojení, návrh konstrukčních vrstev a zpevnění, řešení odvodnění
- specifikace, pro jaká vozidla bude připojení sloužit, popř. vlečné křivky vozidla
- fotodokumentace místa připojení – snímky z místa připojení na silnici či komunikaci
vlevo a vpravo, snímky ze silnice či komunikace na místo připojení ze vzdálenosti dané
příslušnou normou ČSN pro rozhledové trojúhelníky
- technická zpráva obsahující identifikaci místa dopravního připojení, technické
parametry, posouzení rozhledových poměrů, jednoznačnou deklaraci, že připojení je
v souladu se stávající legislativou (ustanovení § 11, § 12 a § 13 vyhlášky č. 104/1997
Sb., atd.)

Upozornění:
Vydání rozhodnutí o novém připojení (nikoli úprava nebo zrušení) podle § 10 zákona o
pozemních komunikacích se zpoplatňuje podle položky 36 písm. b) zák. č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (v platném znění) ve výši 1 000,- Kč.
Poplatek je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti.
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