Obecní úřad Mikulovice
,
okres Jeseník,
Hlavní 5, Mikulovice 790 84
IČ:
00303003, 
DIČ:
CZ00303003 
číslo účtu
: 1723841/0100
telefon:
584 429 100
, email: 
podatelna@mikulovice.cz

Žádost o povolení připojení 
zřízení/úprava/zrušení

Dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel
p

rávnická osoba
(obchodní firma, IČO, adresa sídla společnosti, adresa pro doručování, telefon) / fyzická osoba

(jméno, příjmení,

datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, tel.) / fyzická osoba podnikající
(jméno, příjmení, druh podnik., IČO, adresa

sídla podnik., adresa pro doruč., tel.)

Předmět žádosti
Přesné určení
(připojení sousední nemovitosti či pozemní komunikace k jiné pozemní komunikaci)


Obec, parcelní číslo, katastrální území:
Číslo silnice/název místní komunikace:
Obec, parcelní číslo, katastrální území

Účel připojení 
(rodinný domek, garáž, parkoviště, lesní cesta, polní cesta apod.)

Žadatel se v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vzdává práva
vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, a souhlasí s vydáním rozhodnutí.
☐
Ano 
☐
Ne

V

dne
Podpis / razítko žadatele

Přílohy k žádosti o povolení připojení
●
v případě zmocnění jiné osoby žadatelem  plná moc k zastupování (kdo ji udělil, komu a v jaké rozsahu byla udělena),
●
snímek katastrální mapy (situace umístění),
●
dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména zpevněný povrch připojení a plynulé navázání na vozovku
komunikace, samostatné odvodnění připojení nezatěžující stávající komunikaci, odpovídající zatrubnění propustku (pokud sjezd kříží
odvodňovací příkop) včetně výkresu pevných čel (v případě, kdy sjezd kříží vodoteč – návrh přemostění), podélný řez připojením,
rozhledové poměry a poloměry připojovacích směrových oblouků)
●
stanovisko – 
souhlas vlastníka pozemní komunikace (majetkový správce Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby
Šumperk u silnic nebo Město Jeseník u místních komunikací),
●
stanovisko – 
souhlas
Police ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník,
●
úhrada správního poplatku dle platného zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. v platném znění (
500, Kč
)
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