01. Identifikační číslo návodu:
02. Kód životní situace:
080
03. Pojmenování (název) životní situace
Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci
04. Základní informace k životní situaci
Na místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného
silničním správním úřadem. Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem
pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):
Vlastník (fyzická osoba) připojované nemovitosti - případně jím pověřená zplnomocněná osoba.
Vlastník (právnická osoba) připojované nemovitosti - statutární zástupce nebo osoba
jím písemně pověřená.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení:
Předchozí souhlas vlastníka (správce) dotčené místní komunikace.
Předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Úřad městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
úřední dny: pondělí a středa
úterý, čtvrtek, pátek - po dohodě, tel.: 547 428 920
Ing. Josef Kohout
Oblá 75 => I. patro => dv. č. 10
09. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
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 je nutný souhlas:
o Vlastníka (správce) dotčené místní komunikace
o Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované
pracoviště dopravního inženýrství, Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24,
611 32 Brno
10. Formuláře:
Formulář žádost o připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci je k dispozici na
Úřadu městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, odbodu stavebním a všeobecném, I.
patro, dv. 10 a na internetových stránkách Úřadu městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec:
http://www.novy-liskovec.cz/Potřebuji si vyřídit/Formuláře - žádosti/080 - Žádost o připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci

11. Správní a jiné poplatky:
Správní poplatek je stanoven 500,- Kč dle položky číslo 36, písmene c) zákona číslo
634/2004 Sb. o správních poplatcích při podání žádosti.
Poplatek je možno zaplatit hotově v úřední dny na pokladně úřadu.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
V jednodušších případech rozhodne silniční správní úřad bezodkladně
Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání návrhu
ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace
dotčeným správním úřadem je příslušná Policie ČR (Policie ČR – Krajské ředitelství
policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství, Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno)
14. Můžete využít tuto elektronickou službu:
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů
16. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
vyhláška č. 104/19990 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších zákonů
Normy ČSN 73 6102, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.
17. Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 15
dnů ode dne doručení k Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, Brno prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno – Nový Lískovec, Odboru stavebním a
všeobecném, Oblá 75a, 634 00 Brno.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
fyzická osoba - pokuta do výše 300 000,- Kč [(§ 42a, odstavec 7, písmeno b) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)]
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední
nemovitost nebo pozemní komunikaci k místní komunikaci nebo upraví takové připojení
nebo je zruší.
právnická osoba - pokuta do výše 300 000,- Kč [(§ 42b, odstavec 5, písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)]
Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s
§ 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo je zruší.
19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Sbírka zákonů České republiky
Magistrát města Brna, Odbor dopravy (www.brno.cz)
20. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Volejte na tel.: 547 428 920 – Ing. Kohout nebo na tel.: 547 428 924 – Ing. Tokošová
21. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Úřad městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný
22. Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Josef Kohout
23. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
16. 2.2016

24. Datum poslední aktualizace:
16. 2. 2016
25. Datum konce platnosti návodu:
Konec platnosti návodu není stanoven.

