ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V
Odbor investiční a správní
Češkova 22, 530 02 Pardubice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o připojování pozemních komunikací
ve smyslu ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
1. Připojování komunikací navzájem zřizováním křižovatky
2. Připojování sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu, úprava
připojení nebo jeho zrušení

Jméno a příjmení/název právnické osoby
___________________________________________________________________________
Datum narození/IČ ________________________________ Tel.: _______________________
Místo trvalého pobytu/sídlo právnické osoby
___________________________________________________________________________
Případně jiná adresa pro doručování _____________________________________________
ID datové schránky ___________________________________________________________
Místo připojování komunikace - sjezdu na místní komunikaci v Pardubicích ul.
___________________________________________________________________________
Důvod připojení, č. parcely _____________________________________________________
Druh zpevnění povrchu sjezdu (dlažba, asfalt, apod.) ________________________________
Šíře připojení ________________________________________________________________
Sjezd bude zatrubněn:

ano - ne

____________________________
Místo, datum

_________________________________
podpis + razítko (u právnických osob
podpis statutárního zástupce)

K žádosti se doloží:
- situační nákres včetně rozhledových trojúhelníků splňující ČSN 73 6102
- kopii výpisu z obchodního rejstříku - právnická osoba
- kopii živnostenského listu nebo koncesní listiny - fyzická osoba s oprávněním podnikat
- fyzické osoby - občané se prokáží platným občanským průkazem nebo průkazem o povolení pobytu cizince
- v případě zastupování ve smyslu ust. § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, předložte plnou moc
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Poučení:


V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel
povinen před vydáním rozhodnutí zaplatit správní poplatek dle pol. č. 36 písm. c) sazebníku k zákonu č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Výše poplatku za vydání povolení
je 500,- Kč.



Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění a řízení bude dle ust. § 64 a § 65 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přerušeno. Nebude-li výzvě vyhověno,
zahájené řízení se zastaví.



Vyplněním označených nepovinných údajů (tel. číslo) dávám správci osobních údajů, kterým je
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ 002740146
(dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a
efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na
vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající
z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a
skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou
označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly
poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informaceobcanum/gdpr/



V případě, kdy není třeba souhlasu:
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a že informace o zpracování osobních údajů naleznu
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informaceobcanum/gdpr/ , v pracovní době jsou k dispozici v kanceláři úřadu.

Jméno, příjmení_______________________________________________________________

Datum ___________________________

Podpis _______________________________
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