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Č.j.: OUB/0436/2016 
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OZNÁMENÍ  OBECNÍHO ÚŘADU BABICE  
 

 

Věc:  

„PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA POZEMNÍ 

KOMUNIKACI (ZŘÍZENÍ SJEZDU)“ 

 

Obecní úřad Babice je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů povinen vybírat správní poplatek za připojení nemovitosti na komunikaci, a to i místní 

komunikaci. Blíže Část II, Položka 36 písm. c) 
 

c) Vydání povolení33)k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní 

komunikaci                                                             Kč  500,- Kč 500 

 

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného 

silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitost napojit 

přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být napojena jen stavba, 

která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, 

motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo 

zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro územní 

řízení vedené obecným stavebním úřadem. 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634#f2888365


 

 

1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovité věci (pozemku), případně 

zplnomocněný zástupce na základě plné moci. 

2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace: 

Splnění všech požadovaných náležitostí uvedených v zákoně č. 13/1997 Sb. a vyhlášce č. 104/1997 

Sb. 

3. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace: 

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu – Na Návsi 6, Babice 251 01. 

 4. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

 Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž 

má být sousední nemovitost připojena.  

 Pro dálnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy, pro silnice I. třídy krajský 

úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní 

komunikace místně příslušný obecní úřad. 

 Osobní jednání je možné na OÚ Babice, Na Návsi 6, 251 01 Babice v úředních hodinách.  

       Na úřadě předložte: 

 žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, 

 dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové 

vzdálenosti), 

 výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby), živnostenský list nebo 

jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající), 

 k vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace, 

 souhlas příslušného orgánu Policie České republiky (Policie ČR, dopravní inspektorát Praha 

venkov – jih, Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice) 

5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

 Předepsané formuláře nejsou stanoveny, můžete však využít pro agendu, kterou vyřizuje u 

OÚ Babice  námi vytvořené formuláře přístupné v části  „Formuláře“  nebo viz. Příloha. 

Formulář žádosti 

6. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní 

komunikaci se vybírá správní poplatek 500,- Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na 

odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy se vybírá správní poplatek 1000,- 

Kč. Správní poplatek můžete uhradit hotově na pokladně OÚ. 

http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopravy/default.htm
http://www.mu-prerov.cz/cs/magistrat/potrebuji-vyridit/formulare/stavebni-urad.html


 

 

7. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty - úřady pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. 

Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 

60 dnů od podání žádosti. 

8. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

 účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník nebo správce dotčené 

pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie 

České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo 

vnitra České republiky) 

 další účastníci - oprávněné osoby, vlastník (správce) pozemní komunikace. 

9. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Další činnosti nejsou stanoveny. 

10. Elektronická služba, kterou lze využít: 

 Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

11. Za správnost popisu životní situace odpovídá OÚ Babice, Na návsi 6, 251 01 Babice 

 

 

 

Za správnost: 

Jan Chadraba, starosta 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  Obecní úřad Babice 

  Na Návsi 6 

  251 01 Babice 

 

Žádost o povolení připojení / úpravu připojení* / ke komunikaci 
 (podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích)  

 

 Žádáme o vydání povolení - k připojení sousední nemovitosti*  - zřízením sjezdu* 

 - úpravou stávajícího sjezdu*

  

    - k připojení pozemní komunikace*- zřízením křižovatky* 

           - úpravou stávající křižovatky* 
na komunikaci................................................................. 

 

Označení připojované nemovitosti (pozemek*, RD*, garáž*, provozovna*, jiné*) ...................................... 

 

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

 

parcelní č. ...................................................... katastrální území .................................................................... 

 

Komunikační připojení, sjezd v šířce ...................................... m  

Účel (důvod) zřízení (úpravy) komunikačního připojení, sjezdu : ................................................................. 

 

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

 

Druh vozidel, která budou sjezd používat: osobní*, malá nákladní*, velká nákladní*, traktor* 

 

Žadatel: 

(u fyzických osob) 

 jméno a příjemní ..................................................................................datum narození .................................  

 

Adresa ...................................................................................................telefon .............................................. 

(u právnických osob) 

obchodní firma .................................................................................................   IČ ....................................... 

 

sídlo ..................................................................................................... telefon ............................................... 

 

 

 

 

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

                                                                                                                   podpis žadatele / razítko 

Přílohy:   -  snímek katastrální mapy s označením sjezdu 

- situační návrh sjezdu 1:200 

- situace širších vztahů a vodorovného dop. značení v měřítku 1:500, prokázání rozhledových 

poměrů, průvodní dokumentace 

- souhlas vlastníka komunikace a Policie ČR, DI Praha – venkov jih, Masarykovo nám. 708, 

251 64 Mnichovice 

 

Poznámka:  */ nehodící se škrtněte 

  

Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek ve výši 500,- Kč dle položky 34 písm. c) sazebníku 

zákona o správních poplatcích. 


