Obec

Obec Ústín, Ústín 9, PSČ 783 46,
IČO 00635618
Žádost o povolení (zřízení, úpravy, zrušení)* připojení
a) sousední nemovitosti*
b) pozemní komunikace*
ke stávající pozemní komunikaci

1. Žadatel
Název obchodní firmy dle výpisu z Obchodního rejstříku nebo dle živnostenského listu (fyzická osoba
uvede jméno, příjmení)

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IČO (fyzická osoba uvede datum narození) ……………………………………………………………...
Adresa sídla firmy (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu dle občanského průkazu) ……………….
……………………………………………………………………………………………………………
Jiná adresa pro doručování …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………..………….... e-mail: ………………………………….………..……..
Zástupce žadatele (vyplnit pouze žádá-li za žadatele jiná osoba):
Název obchodní firmy dle výpisu z Obchodního rejstříku nebo dle živnostenského listu (fyzická osoba
uvede jméno, příjmení)
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………
IČO (fyzická osoba uvede datum narození) …………………………………………………………….…………...
Adresa sídla firmy (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu dle občanského průkazu) ……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Jiná adresa pro doručování …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………..…………..…….... e-mail: ………………………………….…..……………..……..
Zastoupení na základě (plná moc, mandátní smlouva apod.)

Obec

Obec Ústín, Ústín 9, PSČ 783 46,
IČO 00635618

2. Kategorie stávající PK (místní, sil. II. nebo III. třídy)
-

popis místa připojení (obec, ulice, příp. kilometráž silnice v nezastavěném území)

3. Parcelní číslo a katastrálním území pozemku připojované nemovitosti (týká se bodu a))

4. Kategorie a vlastník připojované komunikace (týká se bodu b))

5. Důvod připojení

V __________________________ dne ________________ podpis (razítko) žadatele resp. zástupce
* nehodící se škrtnět

- při osobním podání doklad totožnosti podatele žádosti
- v případě zastupování plnou moc
- podnikatelé, organizace platný živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku či jiný úřední
doklad k nahlédnutí (i kopie), z něhož budou patrny požadované kontaktní údaje viz.
formulář
Přílohy:
- výkresovou dokumentaci řešící zejména:
a) zpevněný povrch připojení a plynulé navázání na vozovku komunikace
b) samostatné odvodnění připojení nezatěžující stávající komunikaci
c) odpovídající zatrubnění propustku (pokud sjezd kříží odvodňovací příkop) včetně výkresu
pevných čel (v případě, kdy sjezd kříží vodoteč – návrh přemostění)
d) podélný řez připojením
e) zákres rozhledových poměrů na stávající pozemní komunikaci

