
         Městský úřad Mladá Vožice 

         stavební úřad 

         Žižkovo nám. 80 

         391 43 Mladá Vožice 

 

 

Žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci podle § 10 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění  

ŽADATEL  

Fyzická osoba:  

Jméno a příjmení ………………………..……… datum narození ………………………………  

Místo trvalého pobytu……………………………………………………………….……….……  

Fyzická osoba podnikající dále uvede:  

Jméno a příjmení s příp. dodatkem odlišujícím osobu podnikatele…………………………..……  

IČ: …………...... 

adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Právnická osoba:  

Název (nebo obchodní firma) ………………………………………………………………………..……  

IČ (nebo obdobný údaj) …………………………………………………………………………………… 

Adresa sídla ………....……………………………………………………………………….…………… 

Případná adresa pro doručování …………………………………………………………………………… 

Telefon………………………….………fax………………………….e-mail..……..…………………….  

 

Připojení k pozemní komunikaci: .............................. v km ..................................……………....  

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

důvod ……................................................................................................................................………...  

 

 

Datum:…………………………… Razítko……………………….. Podpis:……………………………. 

 



PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  

• Projektová dokumentace (eventuálně pouze situace v měřítku 1:500, příčný řez silnicí a 

podélný řez sjezdem, výkres a výpočet rozhledových trojúhelníků), ze které je zřejmé místo 

a způsob připojení  

• Stanovisko Města Mladá Vožice, Rada města,  Žížkovo nám. 80 ,391 43 Mladá Vožice 

(vlastník místní komunikace)  

• Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, DI, Soběslavská 

2763, 390 05 Tábor 5  

• Doklad o vlastnictví připojované nemovitosti (výpis z listu vlastnictví)  

• Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, oprávněného zástupce  

• Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce žadatele  

• Doklad o zaplacení správního poplatku – 500,- Kč  

• Kopie katastrální mapy  

UPOZORNĚNÍ  

Žádost předložte Městskému úřadu v Mladé Vožici, stavební úřad s uvedenými přílohami a 

požadovanými doklady v předstihu vzhledem ke stanovení správních lhůt (§ 39 a § 44 zák. č. 500/2006 

Sb., o správní řád).  

SPRÁVNÍ POPLATEK  

Vydání rozhodnutí povolení připojení se zpoplatňuje podle zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích – 

položka 36 (500,-Kč). Poplatek je splatný před provedením úkonu, tj. při podání žádosti.  

Správní poplatek zaplacen dne………………………. doklad číslo ………………….…  

Stanovisko vlastníka pozemní komunikace  

U místních komunikací ve městě Mladá Vožice: Město Mladá Vožice, Rada města/ starosta. 

Čj: ………………………Dne: ……………………………Vyřizuje: ………………………………..……. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

razítko:…………………………… podpis oprávněného zástupce :…………………………………….  

Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, DI, Soběslavská 2763, 390 05 

Tábor 5 ke zřízení nového připojení na pozemní komunikaci  

Čj: ………………………Dne: ……………………………Vyřizuje: ………………………………….…. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

razítko:…………………………… podpis oprávněného zástupce:……………………………………. 


