
  

Úřad MČ Praha 14 
Bratří Venclíků 1072 
198 21 Praha 9 
Odbor dopravy 

 
Žádost o připojení 

na místní komunikaci 
(změna, zrušení) 

 

 

Podle § 10 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 11, 12 a 

13 vyhlášky . 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 5 zákona . 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
ŽADATEL: 
 

- jméno/obchodní firma:_________________________________________________________ 
 

- adresa/sídlo:________________________________________________________________ 
 

- č. OP/ IČ:__________________________________________________________________ 
 

- kontaktní osoba:_____________________________________________________________ 
 

- telefon, e-mail:_______________________________________________________________ 
 
 
ZASTOUPEN (na základě plné moci): 
 

- jméno/obchodní firma:_________________________________________________________ 
 

- adresa/sídlo:________________________________________________________________ 
 

- č. OP/ IČ:__________________________________________________________________ 
 

- kontaktní osoba:_____________________________________________________________ 
 

- telefon, e-mail:_______________________________________________________________ 

 
PŘIPOJENÍ SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI (nebo jeho změna, zrušení): 

 
Pozemek parc. č. : ____________________________Katastrální území:_______________________ 
 
Na místní komunikaci v ulici:__________________________________________________________ 
 
Komunikace je umístěna na pozemku parc. č.:____________________v k. ú.___________________ 
 
Šíře sjezdu: ______________________ Původní šíře sjezdu (u změny):________________________ 
 
 
 
PŘIPOJENÍ KOMUNIKACE NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI (nebo jeho změna, zrušení): 

 
Komunikace v ul.:___________________________________________________________________ 
 
Na pozemku parc. č. : _________________________Katastrální území:________________________ 

 
Připojovaná na místní komunikaci v ul.:__________________________________________________ 
 
Na pozemku parc. č. : _________________________Katastrální území:_____________________ 

 
V Praze dne:_______________ 
 
 

_________________________ 
podpis žadatele/razítko 



 
 
Přílohy k žádosti o povolení připojení na místní komunikaci: 
 

- Okótovaná situace připojení se zákresem rozhledových poměrů (rozhledové trojúhelníky)  
- Stanovisko vlastníka/správce komunikace (TSK hl. m. Prahy – Řásnavka 770/8, Praha 1, Městská 

část Praha Dolní Počernice – Stará obec 10, Praha 9). V případě, že je správcem Městská část 
Praha 14, stanovisko zajistí ODOP ÚMČ Praha 14  

- Stanovisko Policie ČR Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy – Kongresová 2, Praha 4 (po dohodě 
zajistí ODOP ÚMČ Praha 14)  

- Výpis z obchodního rejstříku u právnických osob 
- Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen 

 
 

 

Poznámka 

 

Vydání rozhodnutí o připojení na komunikaci podléhá podle § 5 zákona . 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle přílohy sazeb správních poplatků, položky 36, zaplacení 
správního poplatku před vydáním rozhodnutí ve výši 500,- K . 
 

 

Upozornění 
 

Žádost je nutno podat s časovou rezervou (podle § 71 zákona . 500/2004 Sb., správní řád, může být 
lhůta pro vydání rozhodnutí až 30 dnů). 
 


