Obecní úřad
Dědina 161
68722 Ostrožská Nová Ves

www.onves.cz
matrika@onves.cz
tel. 572 598 115

Žádost o vydání povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci
podle § 10 zákona č. 103/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Žadatel :

…………………………………………………………….

Adresa žadatele:

…………………………………………………………….

Telefon : ………………………….
Místo sjezdu – ulice :

E-mail : ……………………………………

Ostrožská Nová Ves - Chylice, ulice …………………

Parcela číslo : ………….. Katastrální území: Ostrožská Nová Ves* – Chylice*
Účel sjezdu : výstavba rodinného domu na pozemku p.č. ………. a vybudování sjezdu
na p.č. ……… k místní komunikaci na p.č. …. v ulici………………………
v k.ú. ……………………………………….
Termín výstavby sjezdu :

……………………………

Oprávněný zástupce :
Obchodní jméno (příjmení, jméno) …………………………………………………………
Sídlo (adresa)

…………………………………………………………

IČ(datum narození)

………………………………………-………………..

Zastoupení na základě

…………………………………………………………
(plné moci, mandátní smlouvy apod. )

Telefon :

……………………………..

E-mail ………………………………….

K žádosti nutno doložit :
1. doklad o vlastnictví připojení pozemku - výpis z listu vlastnictví, popř. kupní, darovací smlouva
2. jednoduchá projektová dokumentace ( podélný a příčný řez sjezdu včetně napojení na
předmětnou MK, odtokové poměry, rozhledové poměry)
3. vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR v Uherském Hradiště
4. vyjádření vlastníka komunikace, obce Ostrožská Nová Ves
5. plná moc k zastupování - pokud za vlastníka žádá jiná osoba
6. úhrada správního poplatku dle zákona č. 634/2004, o správních poplatcích, pol.36 písm. c)
ve výši 500,- Kč

V Ostrožské Nové Vsi dne …………………….

……………………………………
podpis žadatele

Účastníci řízení stvrzují svým podpisem v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že se vzdávají práva vyjádřit se k pokladům
pro vydání rozhodnutí, a souhlasí s vydáním rozhodnutí.

Vlastník komunikace, dne ……………………

…………………………………………
podpis (razítko)

Žadatel , dne …………………………..

………………………………………….
podpis (razítko)

Stanovisko Obce Ostrožská Nová Ves, Dědina 161 - vlastník místní komunikace k žádosti o
povolení napojení sousední nemovitosti na místní komunikaci v ulici …………………….
S napojením výše uvedené nemovitosti na místní komunikaci - souhlasíme* - nesouhlasíme*
za těchto podmínek ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
V Ostrožské Nové Vsi dne …………………..

……………………………………..
podpis+razítko

(* nehodící se škrtněte)

