
Magistrát  města České Budějovice 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 

370 92 České Budějovice 
 

V…..………………..……dne……………… 
 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na silnici 
(podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – silniční zákon) 

 

Žádám/-e/ o povolení připojení nemovitosti - č. parc.: …………………………………………  
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(uveďte druh nemovitosti, číslo pozemku) 

 

v kat. území: …………………………………………………………………………………… 
 (uveďte město, obec, podrobný popis místa a přiložte situační nákres s vyznačením místa napojení) 

 

na silnici číslo: 
                    

 

                                             
                                           číslo parc. silnice:…………………………..  

Provedení prací vyžaduje – nevyžaduje 

omezení silničního provozu, částečnou či úplnou uzavírku silnice 

                       (nehodící se škrtněte) 

 

Napojení (stavební práce) bude provedeno nejpozději  do: …………………………………... 

 

ŽADATEL: …………………………………….  IČ, (datum narození):….…………………. 
 

.…………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………tel:……………………………… 
(jméno -adresa  fyzické nebo právnické osoby – obch. název firmy) 

 

odpovědný pracovník firmy: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

. …………………………. …………………………………………………............................. 

adresa: 

……………………………………………………………………IČ:………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………..……………... 
 

PSČ: ………………………………… telefon: ………………………………………………. 

 

Podpis žadatele:                                                            Razítko firmy: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

./. otočte./. 



2. strana žádosti o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici 

 

Stanovisko Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o.,  Nemanická 10, 

České Budějovice (tel. 387 220 905) k žádosti o povolení napojení sousední nemovitosti na 

silnici 
 

S napojením výše uvedené nemovitosti na silnici v naší správě souhlasíme – nesouhlasíme  
                                                                                                                       (nehodící se škrtněte) 

 

Vyjádření č.j.:                                                                                    ze dne 
 

 

 

 

 

V Č. Budějovicích, dne: ………………………..                                          Razítko  

                                                                                           Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o. 

                                                                                                  + podpis odpovědného pracovníka 
 

 

 

 

Stanovisko Policie ČR – dopravního inspektorátu v Č. Budějovicích, Plavská 

(tel.: 974 226 572, 974 226 258) k žádosti o povolení napojení sousední nemovitosti na silnici 
 

S napojením výše uvedené nemovitosti na silnici souhlasíme – nesouhlasíme 

                                                                                    (nehodící se škrtněte) 

 

za těchto 

podmínek:……………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

V Č. Budějovicích, dne: ………………………….                                       Razítko 

                                                                                                   Policie ČR – DI v Č. Budějovicích 

                                                                                                       + podpis odpov. pracovníka 

 

 

 

POUČENÍ: 

K vyplněné žádosti, potvrzené Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, p.o. v Č. Budějovicích a 

Policií ČR – Dopravním inspektorátem v Č. Budějovicích přiložte: 

 

 jednoduchou projektovou dokumentaci (situaci, snímek z pozemkové mapy evidence nemovitostí, 

příčný a podélný řez) 

 doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k připojované nemovitosti a silnice (výpis 

z katastru nemovitostí) 

 doklad o zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice 

podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – položky č. 

36 písm. c) 

 

PŘÍLOHY: dle výše uvedeného „poučení“ 


