
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
V souladu § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, žádám o vydání povolení o    propojení nebo     úpravě stávajícího připojení

místní komunikace k jiné pozemní komunikaci  (zřízením křižovatky)

sousední nemovitosti (pozemku) k místní komunikaci (sjezd a nájzd)

další nemovitosti (ČSPHM, parkoviště, odpočinky, zastávky BUS) k místní komunikaci ) 
(odbočovací, připojovací pruhy) 

Příjmení: Dat.narození:

ČP: 

PSČ: 

IČO: 

ČP: 

1a. Žadatel – Fyzická osoba 

Jméno:  

Adresa žadatele  

Ulice:  

Město:  

1b. Žadatel – Právnická osoba 

Obchodní firma nebo název: 

Sídlo / Místo podnikání 

Ulice:  

Město:  PSČ: 

2. Důvod zřízení sjezdu - nájezdu:

3. Místo připojovaného pozemku

Silnice:

Místní komunikace:

Parcelní čísla dotčených pozemků s uvedením jejich majitelů:
Parcelní číslo Majitel Parcelní číslo Majitel 

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘIPOJOVÁNÍ 

Městský úřad Český Brod 
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

Město Český Brod | Datová schránka: jgqbsve|telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 



podpis žadatele (razítko) 

Přílohy k žádosti: 
1. Kopie živnost. listu nebo výpis z obchod. rejstříku (jen u právnických osob)

2. Situační plán komunikačního připojení (úpravy připojení, stavební uspořádání)

3. Ověřené doklady o pozemcích (snímek kat. mapy, výpis z katastru nemovitostí, výpis z listu vlastnictví). 

V případě že investor není vlastníkem dotčených pozemků, prokázání jiného práva k pozemkům.

4. Souhlas vlastníků dotčené komunikace.

5. Souhlas Dl Policie ČR.

6. Plná moc v případě zastoupení 

Město Český Brod | Datová schránka: jgqbsve|telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

Datum

mobilní telefon:

email:
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