MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI
(či o úpravu takového připojení nebo jeho zrušení) k silnici II. nebo III. třídy v územním obvodu
obce s rozšířenou působností Kopřivnice nebo k místní komunikaci na území města Kopřivnice
podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
I. Žadatel
 fyzická osoba
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Adresa:
 právnická osoba
Název:
IČ:
Adresa:
Oprávněná osoba:
Vztah k pozemku: ……………………………………………………………………………………….
II. Údaje o sousední nemovitosti
Obec
Katastrální území:
Parcelní číslo
pozemku:
III. Údaje o komunikaci, době a místě připojení
Silnice/místní
komunikace č.:
Místo připojení (ve
staničení km):
Přes chodník na
parc. č.:

vlevo / vpravo

Termín připojení:

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

IV. Důvody zřízení (úpravy, zrušení) připojení
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem, a tím je
právní povinnost. Zpracovávání níže uvedených nepovinných osobních údajů je prováděno ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich poskytnutí není podmínkou vyřízení
příslušné žádosti (pro účely rychlejší komunikace doplňte).
E-mail: ………………………………………..

Tel: ……………………………………………

Osobní údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné
skartační lhůty. Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice

V ………………………….. dne ……………………….

...........................................................
podpis žadatele nebo jeho zástupce

Přílohy:
 zjednodušená projektová dokumentace sjezdu (situování, vzdálenost od sousední hranice
pozemku, šířkové uspořádání, odtokové poměry komunikace a povrchu sjezdu, sklonové
poměry, situace rozhledových poměrů, příčný a podélný řez sjezdem, zakreslení stávajícího
dopravního značení a jiných překážek v místě navrženého sjezdu)
 souhlasné vyjádření vlastníka silnice nebo místní komunikace a vlastníka chodníku
 souhlasné vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní
odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát
 souhlas vlastníka připojovaného pozemku, není-li žadatel vlastníkem
 doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 500 Kč (v případě zrušení nebo úpravy
stávajícího připojení bez poplatku)
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