Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci – dle § 10 odstavec 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění

Kde řešit?
Odbor dopravy a ochrany prostředí
Adresa: Bratří Venclíků 1072, Praha 9

Co potřebujete?









Identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, telefonní spojení, příp.
e-mail, kontaktní osoba, apod.).
Okótovaný situační výkres se zakreslením vjezdu a parametrů připojení (rozhledové
trojúhelníky, popř. obalové křivky). Projektová dokumentace musí jednoznačně
prokazovat splnění podmínek daných ust. § 10 zákonač. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a ustanovení § 11 a 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemníchkomunikacích, v platném znění.
Název dotčené komunikace.
Parcelní čísla jak připojované nemovitosti, tak pozemku pod komunikací.
Stanovisko Policie ČR (Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby dopravní
policie, oddělení dopravního inženýrství - Kongresová 2, Praha 4) – zajišťuje pracoviště
ODOP.
Souhlas vlastníka/správce komunikace, na kterou bude nemovitost připojována
(zpravidla TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 8/770, Praha 1, respektive MČ Praha 14) –
informace o vlastníku/správci komunikace poskytne pracoviště ODOP
Plná moc (v případě, že je žadatel zastoupen)

Poplatky:
Správní poplatek ve výši 500,- Kč (nevztahuje se na subjekty, které jsou dle zákona
o správních poplatcích od této povinnosti osvobozeny). Správní poplatek lze uhradit
v příjmové pokladně ÚMČ na základě tzv. příkazu k úhradě, vydaném vyřizujícím
pracovištěm.

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU
Pondělí
Středa

7:30 - 18:00
7:30 - 18:00

Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny.

TISKOPISY
Žádost o připojení na pozemní komunikaci dle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění (k dispozici na pracovišti odboru).

Kdo je vám k dispozici?
Pracovníci odboru dopravy a ochrany prostředí – oddělení dopravy
(tel. 281 005 321, 281 005 322, 281 005 323, 281 005 351)

Odpovědi na vaše dotazy
Kde jsou stanoveny přesné technické požadavky na připojení sousední nemovitosti
nebo pozemní komunikace k místní komunikaci?
Podrobnější podmínky jsou uvedeny ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemníchkomunikacích, v platném znění, a v technických normách: ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních
komunikacích.

