
*) nehodící se škrtněte 
1) vyplní fyzické osoby 
2) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby 

3) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby v případě uzavírání smlouvy 
4) např. DUR, DSP popř. jiné 
5) uvést druh řízení dle stavebního zákona (územní řízení, stavební řízení, ohlášení stavby, popř. jiné   
 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace 

K majáku 5001, 761 23 Zlín 
 

Žádost 

    o povolení připojení – úpravy připojení *) sousední nemovitosti  k silnici II. a III. třídy (sjezdu) nebo 

    o povolení připojení – úpravy  připojení *- silnice – místní komunikace * - veřejně přístupné účelové 

komunikace* k silnici II. a III. třídy 

(podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) 

 
 

 
Žádost musí být vyplněna přesně podle živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku 
 (u podnikajících fyzických a právnických osob) nebo osobních dokladů (u soukromých osob) 

 
 
 
ŽADATEL (investor)  
 
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ........................................................................................................... 
 
Sídlo (adresa): ........................................................................................................................................ 
 
Dat. nar.: 1) …………………...…..   IČ: 2) …………………..…………… DIČ: 2)……………………..………… 
 
Bankovní spojení: 3) ……………………………………….…………….              ……………………………………….……………. 
                                                     (číslo účtu/kód banky)                                                              (název banky) 

 
Telefon: …..….……………….……   E-mail (nepovinné): …..….……………………….……………..….…… 
 
Statutární zástupce oprávněný k podpisu smlouvy dle OR: 2) ……………………………………………….……..…………… 
(v případě více žadatelů je nutno uvedené údaje uvést v samostatné příloze) 
 
 
OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE - ZMOCNĚNEC (následující vyplnit pouze pokud za investora žádá jiná osoba) 
 
Obchodní jméno (příjmení, jméno) ........................................................................................................... 
 
Sídlo (adresa): ........................................................................................................................................ 
 
Dat. nar.: 1) …………………...…..   IČ: 2) …………………..…………… DIČ: 2)……………………..………… 
 
Telefon: …..….……………….……   E-mail (nepovinné): …..….……………………….……………..….…… 
 
Zastoupení na základě …………………………………………………………………….…………………………………………………… 

(plná moc, mandátní smlouva apod.) 

 

PŘIPOJENÍ – ÚPRAVA PŘIPOJENÍ *)  

 
      K silnici č. ……………………………..            

       
      z pozemku nemovitosti p.č. ………………………………………………………..……. č. LV …………………………..….  

 
      na pozemek silnice p.č. …………….……………………………………………………… 

 
šířka styčné plochy sjezdu se silnicí …………………m 
 

 

razítko, značka 

připojení 
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na dobu:   neurčitou – jinou *

)
…………………………..      

 
důvod (účel)  ………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
 
Předpokládaná intenzita dopravy na sjezdu za předpokladu, že vjezd bude využíván k jiným účelům než jako  
 
vjezd k RD ………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
 
Doplňující údaje ke stavbě   
 
Název stavby: ......................................................................................................................................... 
 
Stupeň projektové dokumentace: 4) ........................................................................................................... 

 
Účel - druh řízení: 5) ................................................................................................................................. 
 
Žádám o vrácení předložené projektové dokumentace stavby  …………………ano – ne ) nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

 
...............................................          ...............................................                                              

                          (datum)                                                                   (podpis) 

 
 
 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  

- Kopie katastrální mapy 

- Kopie listu vlastnictví příp. informace o parcele  

- Projektová dokumentace stavby sjezdu nebo nájezdu (dále jen „sjezd“) zpracovaná v souladu s 
ustanovením § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., a příslušných ČSN. Součástí PD bude přehledná situace 
doplněná o rozhledové trojúhelníky (konečné řešení stavby – zejména zpevněné plochy, 
komunikace a okolí sjezdu, příp. oplocení, vjezdová brána – výška provedení atd.); příčný a podélný 
řez místem napojení sjezdu na pozemní komunikaci; technická zpráva (šířka, způsob napojení, 
předpokládaná intenzita provozu atd.). 

- Pokud se nejedná o sjezd k RD i návrh dopravní obsluhy, příp. dopravní značení uvnitř napojované 
nemovitosti (výpočet parkovacích míst dle příslušné ČSN, způsob zásobování atd.). 

- Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu žadatele, oprávněného zástupce – zmocněnce 

(u právnických a podnikajících fyzických osob). 

- Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce (zmocněnce) žadatele.  
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