ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Vyjádření k povolení připojení k pozemní komunikaci

Základní informace k životní situaci

O vyjádření k povolení připojení k pozemní komunikaci
může požádat každá fyzická i právnická osoba, která
potřebuje stavebně připojit na stávající místní komunikaci
novou komunikaci nebo sousední nemovitost.

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

Podat žádost o vyjádření může fyzická i právnická osoba,
která je majitelem nemovitosti nebo stavebníkem
komunikace /pověřená ve věci jednat/.

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Odbor investic a veřejných zakázek, Hlavní náměstí 16,
1. patro, dveře č. 211, referent Jiří Kummer, tel:
585086230, e-mail: kummer@sternberk.cz nebo Hana
Širgelová ,tel:585086235,email:sirgelova@sternberk.cz
v podělí a ve středu od 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00. V
úterý a ve čtvrtek od 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 po
předchozí domluvě.

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

-vyplněnou žádost
- popis stavby, druh komunikace, místo a důvod
napojení
- projektovou dokumentaci
- stanovisko Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje, dopravního inspektorátu
spolu s odsouhlasenou a potvrzenou situací

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

formuláře\Žádost - stavební řízení.doc
Zpracování vyjádření odboru je bezplatné

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vyjádření se
od data podání

Elektronická forma vyřízení

Žádost spolu s projektovou dokumentací lze zaslat
elektronicky
---Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Jaké jsou související předpisy
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci
Další informace
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá
Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

zpracovává

ve

lhůtě

30

dní

Proti vyjádření se nelze odvolat
Sankce nejsou uplatňovány
----Odbor investic a veřejných zakázek
Ing. Pavel Sehnal, vedoucí oddělení investic a místních
komunikací
31. 08. 2011
25. 01. 2016
Konec platnosti návodu není stanoven

