
Městský úřad  Blansko
Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství

nám. Republiky 1, 678 01 Blansko
Tel.: 516 775 700

e-mail: stavebni@blansko.cz
__________________________________________________________________________
Správní poplatek ve výši Kč ………..
zaplacen dne ………………………..

v ......................dne ..................

Ž á d o s t

o povolení připojení sousední nemovitosti k silnici II., III. třídy, místní komunikaci +)

1/ Žadatel

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

..............................................................................................................................................
/ jméno, místo trvalého pobytu, IČO,telefon /

2/ Důvod zřízení připojení /název stavby pro stavební povolení/

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

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

3/ Majitel připojovaného pozemku - parc. č. , kat. úz. /pokud bude připojení vedeno přes 
další pozemek - jiného majitele, např. přes chodníkovou část, uveďte majitele i tohoto pozemku a 
parcelní číslo pozemku/

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

.............................................................................................................................................
/ jméno, adresa /

4/ Správce sjezdu

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

...............................................................................................................................................
/ jméno, adresa /

5/ Místopis / katastr . území, obec, ulice, číslo parcely připojované nemovitosti /

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

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



6/  Číslo  silnice,  místní  komunikace vč.  km a  staničení  silnice  /  na  kterou  bude  připojena 
sousední nemovitost /

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

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

7 / Stávající odvodnění silnice, místní komunikace /v místě sjezdu / ++ )

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

8/ Úprava odvodnění silnice, místní komunikace /v místě sjezdu / +++)

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

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

9/ Odvedení povrchových vod z připojení /přirozeným protispádem od silnice, terénní úpravou 
- vybudováním dostatečného protispádu od silnice, záchytným odvodňovacím žlábkem, dešťovými 
vpustěmi apod./

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

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

10/ Povrchová úprava připojení / druh krytu vozovky / a délka úpravy

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

11/ Šířka připojení na silnici / v přímé části /

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

                                                                                                               ……………………………
                                                                                                                  podpis žadatele /razítko/
                                                                                                                                                               

+) zastávky osobní linkové dopravy, čerpací stanice pohonných hmot, motely, motoresty, parkoviště, 
odpočívky , nákupní centra, průmyslové areály apod.
++ ) nehodící se škrtněte

Přílohy žádosti :
1. Situace  místa  se  zakreslením připojení  pozemní  komunikace k silnici,  příčný  a  podélný  řez 

připojením.

2. Kopie katastrální mapy a kopie výpisu z listu vlastnictví.

3. a) Předchozí souhlas vlastníka, resp. správce dotčené silnice, t.j. Správy a údržby silnic Blansko, 
Komenského 2, tel. č. 516 417 301.
b) Předchozí souhlas vlastníka dotčené místní komunikace, tj. Město Blansko, nám. Svobody 3, 
678 01  Blansko, tel.č. 516 775 168.



4. Předchozí souhlas Policie ČR, okr. řed. Blansko, Dopravního inspektorátu, tel. č. 974 631 254.

5. Předchozí  souhlas  vlastníka  dalšího  pozemku (např.  chodníku),  přes  jehož  pozemek dojde  k 
připojení k silnici (pokud je jiný než žadatel).

6. doklad o zaplacení správního poplatku - 500,-Kč / připojení k silnici II., III. třídy nebo místní 
komunikace / Poplatek lze zaplatit:

- hotově na pokladně Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, variabilní symbol 4413
- poštovní poukázkou (k dispozici na podatelně stavebního úřadu)

7. Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.

Poznámka:
++ do okolního terénu, silniční příkopy , kanalizace apod.- uveďte dle skutečného stavu
+++)  např.  připojení  ve  spádu  od  silnice,  stávající  odvodnění  silnice  do  přilehlého  terénu  bude 
zachováno,  bude  zřízen  propustek  pro  převedení  silniční  příkopy ,  si1.  příkopa  bude  ukončena, 
povrchová voda svedena a zaústěna do kanalizace apod./ - popište návrh úpravy, dle projednání s 
majetkovým správcem silnice


