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ŽÁDOST O POVOLENÍ KOMUNIKAČNÍHO PŘIPOJENÍ  
 

podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 11, § 12 vyhl. 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

Městský úřad Litomyšl 
odbor místního a silničního hospodářství 
 
 Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
 tel.461 653 362 

Číslo jednací: 
Datum přijetí: 
Správní poplatek: 500,- Kč  
Přílohy: 

 
1) Žadatel fyzická osoba: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………...................................... 

Datum narození: ……………………………………….. 

Trvalý pobyt: ul:………………...................................................................................  čp: ...….......................................   
 

                   obec: ....................................................................  PSČ: ..............................  tel: .......................................... 
 

2) Žadatel právnická osoba / podnikající fyzická osoba: 

Název / jméno a příjmení: 

Identifikační číslo: …………………………………….. 

Sídlo/ místo podnikání: ul: ……………....................................................................  čp: …..….....................................   
 

                    obec: ....................................................................  PSČ: ..............................  tel: ........................................ 

Jméno, Příjmení, Titul, Datum narození a Telefon oprávněné osoby k jednání jménem právnické osoby v této věci 
(doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo písemnou plnou mocí) 

....................................................................................................................................................................................... 

 
 

žádá o 

vzájemné připojení pozemních komunikací – zřízení křižovatky* 
povolení komunikačního připojení sousední nemovitosti k silnici nebo MK* 

úpravu komunikačního připojení* 

zrušení komunikačního připojení*  (*nehodící se škrtněte) 

 

 z důvodu  ( název akce dle PD): ...………………….....……………………............................................................. 

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

 dotčená pozemní komunikace (označení, parc. číslo): 

................................................................................................... 

 místo nemovitosti:  

obec:  ………………........................................................................  ulice: ........................…..................................... 

parcelní čísla:  ..............................................................  katastrální území: .................................................................. 
 

 
 
V ......................................................  dne ..................................... 
 
 

.............................................................. 
                                                                                                                                           podpis žadatele (razítko) 

 

 

(*zaškrtněte)
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PŘÍLOHA ŽÁDOSTI:   

Vyjádření vlastníka dotčené místní komunikace 

 
Souhlasím – nesouhlasím (*nehodící se škrtněte) 

za těchto podmínek:  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
    

                                                                                   
V ......................................................  dne ..................................... 
 
             

   

 

 

……........................................................... 
    podpis vlastníka komunikace (razítko) 
 
 
          
 
 
                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další nutné přílohy k žádosti:  

 Souhlas správce dotčené silnice II. a III. třídy - SÚS Pardubického kraje Litomyšl / Ústí nad Orlicí 

 Závazné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Svitavy / Ústí nad Orlicí 

 Výkres komunikačního připojení (nutno se zakreslenými rozhledovými trojúhelníky) 

 Plná moc (v případě zastupování)  
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