Žádost o vydání rozhodnutí o připojení nemovitosti k místní komunikaci
(podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)
Podací razítko OÚ Tehovec 1)
Obec Tehovec, IČO: 43750648
Obecní úřad Tehovec
Tehovecká 22, 251 62 Tehovec
tel/fax:
323
660326,

ou@tehovec.cz,

e-mail:

http://www.tehovec.cz
Žadatel/ka vyplní čitelně tiskacím písmem silně orámované části formuláře
Žadatel/ka:

Tabulka údajů o žadateli:
Příjmení:2)

Jméno:2)

Obchodní název, obchodní firma:3)

Telefon:

Adresa trvalého pobytu nebo sídlo právnické osoby či místo podnikání: 2)3)
Adresa pro doručování písemností:4)

Datum narození:

Žádá o vydání rozhodnutí o připojení nemovitosti:
Pozemek parcelní číslo:

v katastrálním území:

TEHOVEC

na pozemní komunikaci na pozemku parc. č.:

v katastrálním území:

TEHOVEC

Termín započetí prací:
Termín ukončení prací:
Práce bude provádět – název, sídlo, IČ, telefon:

V

Dne:
........................................
podpis žadatele

K žádosti je nutno dále doložit následující dokumenty:
a) situace stavby sjezdu se zakreslením na podkladě katastrální mapy
b) projektová dokumentace napojení – parametry viz ČSN 73 6101, 73 6110, 73 6102
c) písemné vyjádření Policie ČR – dopr. inspektorát, Masarykovo nám.708, Mnichovice
d) vyjádření všech dotčených správců inženýrských sítí stavbou sjezdu
e) případná plná moc
Žadatelem může být pouze vlastník připojované nemovitosti, nebo jeho zástupce na základě úředně
ověřené plné moci.
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O vydání rozhodnutí rozhodne obec do 30 dní od podání žádosti na podatelnu Obecního úřadu
v Tehovci se sídlem Tehovecká 22, 251 62 Tehovec. Ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od
podání žádosti.

Poznámky:
Bližší vysvětlení k připojení nemovitosti na pozemní komunikaci hledejte na Portál veřejné správy
České republiky na stránkách http://portal.gov.cz
Za povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.
Vysvětlivky:
1) vyplní OÚ Tehovec
2) vyplní fyzická osoba
3) vyplní právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel
4) uveďte, je-li jiná, nežli adresa trvalého pobytu, nebo sídla právnické osoby či místa podnikání
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