
 

Ž Á D O S T 
 

o vydání rozhodnutí / závazného stanoviska pro povolení stavby či terénní 

úpravy v ochranném pásmu silnice II. nebo III. třídy  
vyplnění údajů označených je povinné  

 
Na základě ust. § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, žádám Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, o vydání 

□ rozhodnutí pro povolení stavby či terénní úpravy v ochranném pásmu silnice II. nebo           

III. třídy (pro účely souhlasu, ohlášení stavebního záměru, atd.) 

□ závazného stanoviska pro povolení stavby či terénní úpravy v ochranném pásmu silnice         

II. nebo III. třídy (pro účely územního, stavebního nebo společného územního a stavebního 

řízení) 

 

ŽADATEL  

a) je-li jím fyzická osoba  
jméno a příjmení ...............................................................................................................................  

adresa trvalého bydliště .....................................................................................................................  

datum narození ................................................. telefon ..................................................................  

e-mail: .................................................................................................................................................  

 

b) je-li jím právnická osoba  
obchodní jméno .................................................................................................................................  

IČ ......................................................  

sídlo ...................................................................................................................................................  

 

Ve věci zastoupený (vyplňuje se pouze pokud se žadatel nechá v řízení zastupovat a zmocněnec 

doloží plnou moc podepsanou žadatelem). Identifikační údaje se uvedou v rozsahu předchozího bodu 

a) pro fyzickou osobu; b) pro právnickou osobu  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 


Jedná se o provádění: *) nehodící se škrtněte  

terénní úpravy*)  

stavby*) (uvést druh stavby) ..............................................................................................................  

V ochranném pásmu silnice č. .................... 

Přesné určení místa - číslo pozemkové parcely, včetně katastrálního území  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

V ...........................................  

 

dne ........................................  

 

...........................................................  

podpis a razítko  



K ŽÁDOSTI PŘIKLÁDÁME  

 

Povinné přílohy  
- platná plná moc (v případě zastupování žadatele), obsahující zákonné náležitosti určené v ustanovení 

§ 33 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozd. předpisů 

- katastrální snímek 

- Dokumentace stavby a případných terénních úprav, obsahující textovou část (technickou zprávu), 

přehlednou situaci stavby s vyznačenou vzdáleností stavby, popř. terénních úprav od osy silnice; 

v situaci stavby bude vyznačena hranice ochranného pásma silnice (výkresová i textová část 

projektové dokumentace budou zpracovány autorizovanou osobou, přičemž situace stavby bude 

v odpovídajícím měřítku a z textové části musí být zřejmé, jak bude stavbou či terénními úpravami  

silnice ovlivněna).  

 

Nepovinné přílohy  
- Vyjádření vlastníka, resp. majetkového správce silnice II. nebo III. třídy, tj. Krajské správy silnic 

Libereckého kraje, p. o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 

- Výpis z obchodního rejstříku (postačí neověřená kopie), je-li žadatelem právnická osoba.  

 

Upozornění  
1. Žádost o povolení stavby či terénní úpravy v ochranném pásmu silnice II. nebo III. třídy je třeba 

podat u věcně a místně příslušného správního orgánu (lhůty pro vydání správního rozhodnutí se řídí 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů).  

2. Vydání rozhodnutí o povolení stavby či terénní úpravy v ochranném pásmu silnice II. nebo III. třídy 

nepodléhá správnímu poplatku.  


