Městský úřad nová Role
Odbor správních agend
Chodovská 236/6
Nová Role

Ž á d o s t PR
o povolení

připojení
úpravy připojení
sousední nemovitosti
k místní komunikaci
pozemní komunikace
k místní komunikaci

(1) Identifikační údaje žadatele - FYZICKÁ OSOBA
Jméno a příjmení
Datum narození
Číslo elektronicky čitelného
identifikačního údaje
(pokud je fyzická osoba jeho držitelem)

Adresa trvalého pobytu, nebo
jiná adresa pro doručování
(nepovinný údaj, pokud je vyplněno číslo
elektronicky čitelného identifikačního údaje)

(2) Identifikační údaje žadatele - FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ
Jméno a příjmení, případně
evidované obchodní jméno
Identifikační číslo
Adresa místa podnikání, nebo
jiná adresa pro doručování
(3) Identifikační údaje žadatele - PRÁVNICKÁ OSOBA
Název nebo obchodní firma
Identifikační číslo nebo obdobný
údaj
Adresa sídla, nebo jiná adresa
pro doručování
doručovánídoručování
doručování
doručování
KONTAKTNÍ
ÚDAJE *
Telefonní číslo
E-mail
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(4) Žádost o povolení PR
sousední nemovitost p.p.č.
Připojení
úprava připojení

k silnici II., III. třídy

k místní komunikaci

komunikace p.p.č.
číslo silnice

p.p.č.

v km staničení

v k.ú.
v k.ú..
p.p.č.

k.ú.

k.ú.

přesné určení místa - obec, ulice
apd.
pro stavbu

trvalé
dočasné s dobou trvání:

druh připojení

jiné doplňující údaje

V

dne

...……………………….……………………..
jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby
Přílohy:
1. dokumentace v rozsahu: situace širších vztahů ve hodném měřítku, zákres do
katastrální mapy, podrobná situace vyjadřující splnění požadavků obsažených v § 11
– 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb.), v případě nedodržení podmínek uvedených
v citované vyhlášce vyznačit v dokumentaci
2. pokud není připojovaná nemovitost nebo komunikace ve vlastnictví žadatele souhlas
vlastníka nebo doklad jiného než vlastnického práva
3. stanovisko Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI
4. *vyjádření vlastníka přilehlého chodníku (OÚ, MÚ), nachází-li se v místě připojení
5. doklad o zaplacení správního poplatku (dle zák. č. 634/2004 Sb. o správních
popatcích, položka 36, písm. c) 500,- Kč) – pouze při novém připojení – před
vydáním rozhodnutí
Poznámka: přílohy uvedené pod body 3 až 6 nejsou povinné. Jejich předložení urychlí vyřízení žádosti.
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