
M ě s t s k ý  ú ř a d  K u ř i m 

Odbor dopravy 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

 
 

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení připojení pozemní komunikace  k silnici II. 
a. III. třídy, popř. místní komunikace nebo o úpravě či zrušení takového připojení 

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

a § 11, 12, 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

 
ž á d á m (e) 

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí pro povolení: 
 
1. zřízení připojení pozemní komunikace: název  …………………………………………………………………….         

    …………………………………………………  v místě ………..…………………parc. č……….. …k.ú.…………....... 

   k silnici: číslo, km, název………………………………..………………………………………………………………….     

       ………………………………………………………………………………………parc. č. ………….k. ú. …………….  

2. úpravy / zrušení  stávajícího připojení pozemní komunikace:  název …………………….. ………………… 

……..……………………………………………. v místě …………………………….parc. č……….. k. ú. ……………... 

   k silnici: číslo,v km, název………………………………………………………..........................................................  

……………………………………………………………………………………………parc. č. ……… k. ú. ………………  

Na dobu:  trvalou  ano -  ne     dočasnou od………………….. do ……………………… 
 
 
 
Žadatel: 
 
a) je-li jím fyzická osoba 
  jméno a příjmení ...............,,,...............................………narozen/a  ........................................………… 

  adresa: ...…................................................PSČ...........................město............................... 
 
Telefon : …………………………..  e-Mail : ……………………………………………….. 
 
 
b) je-li jím právnická osoba 
 obchodní jméno u práv. osob  ....................................................................………....................…………… 

 sídlo u práv. osob: ..………..........................................PSČ...........................město............................... 

 IČO.............................................................................................................................................................. 
 
Telefon : ……………….…………..  e-Mail : ……………………………………………….. 
 
 
 
Důvod připojení: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
V rámci akce …………………..………………………………….……………………………………………………. 
 
 



 
 
K žádosti je nutno doložit: 
 stanovisko majetkového správce silnice  (II.a III. třída - SÚS JmK, oblast SEVER (Blansko) 

pro místní komunikace Město Kuřim)      
 celková situace stavby (zakresleno v katastrální mapě) 
 projektovou dokumentaci s technickou zprávou k realizovanému připojení, zpracovanou v souladu 

s ustanovením §11 vyhlášky č.104/1997Sb., a příslušných ČSN. Součástí PD bude přehledná situace, 
doplněná o rozhledové trojúhelníky. 

 plnou moc originál nebo ověřenou kopii (v případě zastupování žadatele), 
 výpis z obchodního rejstříku (postačí neověřená kopie), je-li žadatelem právnická osoba, 
 souhlas majitele pozemku/ů, na kterém bude realizované připojení 
 souhlas majetkového správce komunikací vyšších tříd 
 vyjádření Policie ČR, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno město a 

Brno venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno 
 pozn. 
   (orazítkovaná projektová dokumentace konkrétního provedení připojení – originál nebo      
    ověřená kopie, stejná pro SUS a PČR!!!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       V ..……………........................   dne ....………………………………..................... 
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                               ..........................................…………………… 
                                                                             podpis (razítko) 
 
 

 
 
 
 


