MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o vzájemném připojení pozemních komunikací
nebo připojení sousední nemovitosti k silnícím a místním komunikacím
1. Žadatel
(fyzická osoba)
jméno a příjmení:………………………………………………………….…...…dat. nar.:……………..….....……………...
bydliště:……………………………………………………………..……………………. č. tel.:……………….....….……..………
e-mail.:............................................................................... datová schránka:..................................
(právnická osoba)
obchodní firma:…………………………………………………………………………. IČO:.............................…………..
sídlo: ………………………………………………………………………….…………… č. tel: …..…………………….……………
e-mail.:............................................................................... datová schránka:..................................

zplnomocněný zástupce
jméno a příjmení (obchodní firma):…………………………………………………....…………………………….….......
bydliště (sídlo):…………….........................................................….…………………………..……………………...
dat. nar. (IČO):……………........................................................... č. tel.: …………………………………………
e-mail.:.............................................................................. datová schránka:..................................

2. Popis a účel stavby
napojení na místní komunikaci/silnici č.:……………………………………………………………………………….……
účel stavby:…………………………...…………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………...……………………………………………..…………………………………………..…

3. Místo stavby:
Obec:………………………………………………………………………………………………….. č.p. ………..…………………...
parcel. č.:……………………..……… k.ú.:…………………………….………..…………………………………………………….
K pozemku má žadatel:
vlastnické právo

nájemní smlouvu

jiné právo

4. Projektovou dokumentaci vypracoval:
………………………...............................………………........………………………..…………..……………………………...

V ..………………………………..…….…….…dne………………..........…. Podpis: ………………..…….……………………

K žádosti o vydání rozhodnutí o připojení je třeba doložit:
1.

Situaci širších vztahů:
 přehledná mapka (měřítko min. 1:2000) alespoň poloviny obce (městské části) - z pasportu
místních komunikací, orientace mapy na sever nebo zaznačení směrové růžice.

2.

Situaci:
 rozměry sjezdu a navazujících ploch s okótováním (šířky vjezdu, délky vjezdu – max. 50 m,
zakreslení oplocení, chodníku, vzdálenost vjezdové brány od komunikace (informace k
vjezdové bráně — způsob otevírání), popř. poloměry oblouků sjezdu. Vjezdová brána do 0,5
m od PK (pozemní komunikace) — není přípustné; od 0,5 m - 5 m od PK (pro osobní
motorové vozidlo) - vjezdová brána, garážové vrata s elektrickým pohonem na dálkové
ovládání nebo volný průjezd; nad 5 m od PK - možno užít vjezdovou bránu nebo garážové
vrata bez elektrického pohonu nebo volný průjezd,
 s polohou umístěných nájezdových obrubníků (zapuštěných stojatých obrubníků) - nutno
popsat v situaci,
 se zakreslenými rozhledovými trojúhelníky pro výjezd dle platných norem (jednoznačně
zaznačené rozměry, tj. kóty do PD a jednoznačně zaznačené překážky v PD i s rozměry, tj.
šířka a výška); zaznačené hmatové prvky (v případě potřeby) v souladu s vyhláškou č.
398/2009 Sb.; vypustit v předkládané projektové dokumentaci hladinu inženýrských sítí; musí
obsahovat kóty důležité pro její objektivní posouzení PD (šířkové uspořádání pozemní
komunikace a dotčeného dopravního prostoru; spádové poměry; výšky obrub, atd.);
překážky v rozhledovém poli v souladu s platnými normami.

3.

Řez sjezdem (příčný i podélný):
 konstrukce sjezdu - min. zpevněný povrch na délku nejdelšího uvažovaného vozidla (štěrková,
asfaltová drť bez jakéhokoli pojiva není přípustná),
 výška nájezdových obrubníků (zapuštěných stojatých obrubníků) - převýšení od komunikace
min. 20 mm - max. 50 mm,
 podélný sklon s udáním v % (max. 8,33% na délku nejdelšího uvažovaného vozidla, 2% v místě
chodníku),
 zaznačené hmatové prvky (v případě potřeby) v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
 popř. odvodnění (u sjezdů se spádem k silnici).

4.

Fotodokumentace:




5.

z vrcholu rozhledového trojúhelníku na strany možných příjezdu vozidel (nikoli z hrany PK),
na oblast zamýšleného sjezdu,
fotodokumentace musí být aktuální (street wiev není akceptováno).

Výpočet odstavných a parkovacích stání (dle CSN 73 6110).

Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací a pro připojování sousedních
nemovitostí k silnicím a místním komunikacím jsou uvedeny v § 11 a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
V případě potřeby doložit opodstatnění šířky připojení dle zakružení vlečných křivek (např. šířka
sjezdu 3m, šířka připojení 6m k PK minimalizovat dle zakružení vlečných křivek); informace k důvodu
žádosti (novostavba, rekonstrukce, změna připojení atd.).
Projektovou dokumentaci v odpovídající kvalitě k posouzení daného záměru lze doložit k žádosti o
připojení elektronickou formou (datovou schránkou) nebo papírovou formou, kdy PD bude zaslána ve
dvojím vyhotovení (listovní zásilka, podatelna MěÚ Tišnov).

