
 
M ě s t s k ý  ú ř a d  K u ř i m 

Odbor dopravy 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 

 

 

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení připojení sousední nemovitosti k silnici II. 
a III. třídy, nebo místní komunikaci 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 sousední nemovitosti:  

   Nemovitost / pozemek  parc. č…………..…….…  k. ú.  ……………….  v místě …………….………. 

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

    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2. úpravy / zrušení stávajícího připojení sousední nemovitosti:  

Nemovitost /  pozemek parc. č……..………….…….k. ú……………………v místě ………………………… 

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

…………………………………………………..………............................................ ……………………….……………… 

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

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

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

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



 
 
 
 
K žádosti je nutno doložit: 
 Vyjádření Policie ČR, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno město a 

Brno venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno 
 stanovisko majetkového správce silnice (II. a III. třída SÚS JmK, oblast sever (Blansko) 

místní komunikace Město Kuřim) 
 doklad o vlastnictví připojovaného pozemku (kopie výpisu z katastru nemovitostí, kopie kupní smlouvy 

apod.) 
 projektovou dokumentaci s technickou zprávou, situaci s příčným a podélným řezem (s hlavními kótami 

/výšky, šířka a délka sjezdu/ se zakreslením do snímku z katastrální mapy), 
 plnou moc (v případě zastupování žadatele), 
 výpis z obchodního rejstříku (postačí neověřená kopie), je-li žadatelem právnická osoba, 
 doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 500,- Kč  
 (orazítkovaná projektová dokumentace konkrétního provedení připojení – originál nebo      

ověřená kopie, stejná pro SUS a PČR!!!) 
 

 
 
 
 
 
 

 
  V ..……………........................   dne ....………………………………..................... 
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                               ..........................................…………………… 
                                                                             podpis (razítko) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění: 
Situace komunikačního připojení musí obsahovat šířkové uspořádání, opatření, aby voda nevytékala ze 
sjezdu na silnici (dále u napojení silnic na pozemní komunikaci poloměry vnitřních hran jízdních pruhů v 
místě napojení, okótované délky odbočovacích a připojovacích pruhů a šířky jízdních pruhů /je-li součástí 
žádosti/ současně s okótováním stran rozhledových trojúhelníků a způsob zajištění odvodnění průběžné 
komunikace), vše v souladu s ČSN 73 6101, 73  6102, 73 6110, 73 6159. 
Doložením všech příloh zjednodušíte správní řízení 
 

 


