silniční správní úřad
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla

ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVÍRKY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI A
POPŘÍPADĚ NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
___________________________________________________________________________________________
ŽADATEL (osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce)
Obchodní jméno (jméno, příjmení) ………………………………………………………………………………………….
Sídlo (adresa trvalého pobytu či místa podnikání):………………………………………………………………………...
Jiná adresa pro doručování:………………………………………………………………………………………………….
IČO (datum narození): ………………………………………………….
Telefon*: …………………

e-mail*………………………………………

datová schránka*………………..

(*žadatel sděluje tyto údaje správnímu orgánu pro urychlení řízení a k informování své osoby s dostatečným předstihem)

UZAVÍRKA – úplná* / částečná*
místní komunikace (ulice, nebo místo) ……………………….

/* nehodící se škrtněte

pozemek parc.č. …………………. k.ú. Napajedla

uzavřený úsek od – do (popis místa):……………………………………………………………………………………….
na dobu ¹) ………………………………………………............
důvod ²)………………………………………................................................................................................................
délka uzavírky: (km)…………………………………………………délka objížďky: (km)………………………………...

NÁVRH TRASY OBJÍŽĎKY – přiložit náčrt (uveďte podrobný místopisný popis)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Při uzavírce dojde - nedojde* k přemístění - dočasnému zrušení* autobusových zastávek. Místo kde bude
zastávka přemístěna:
/* nehodící se škrtněte
……………………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________________

Poznámky
1) Pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než 3 dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden
harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací
2) Je-li důvodem uzavírky provádění stavebních prací, uvede se také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo
má tyto práce provádět

OSOBA ODPOVĚDNÁ za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem uzavírky
Jméno, příjmení ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresa ………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon na pracoviště………………………………………

Telefon domů:……………………………………..

Následující vyplnit pouze pokud za zhotovitele žádá jiná osoba:

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE
Obchodní jméno (jméno, příjmení) ………………………………………………………………………………………….
Sídlo (adresa) …………………………………………………………………………………………………………………
IČO (datum narození): ……………………………………..

Telefon: …………………………………………

Zastoupení na základě ……………………………………………………………………………………………………….
(plná moc, mandátní smlouva apod.)

Přílohy žádosti:
- Náčrt uzavírky a objížďky s návrhem dopravního značení – situace potvrzeny Policií ČR, DI Zlín.
- Stanovení přechodného dopravního značení objížďky na sil. II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně
-

přístupné účelové komunikaci stanoví odbor dopravně-správní Městského úřadu Otrokovice po předchozím
projednání s Policií ČR, DI Zlín).
Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění nebo dočasné zrušení
zastávek linkové osobní dopravy.
Harmonogram prováděných prací.
Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, oprávněného zástupce, odpovědné osoby (pokud
není zaměstnancem žadatele)
Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce žadatele

Rozhodnutí bude vydáno po projednání a na základě:
-

vyjádření vlastníka komunikace, která má být uzavřena - město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61
Napajedla,
vyjádření vlastníků (správců) komunikací, po kterých má být vedena objížďka (u silnic I. třídy Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Správa Zlín; u silnic II. a III. třídy Ředitelství silnic Zlínského kraje a u místních komunikací
příslušné obce),
vyjádření obcí, na jejichž zastavěném území má být nařízena objížďka,
vyjádření provozovatele dráhy, jde-li o komunikaci, na níž je dráha umístěna,
vyjádření Policie ČR, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové
komunikaci

Datum

……………………………..

…………..………………………….
podpis, razítko

UPOZORNĚNÍ
Žádost musí být dle ust. § 39 odst. 2 vyhl.č. 104/1997 Sb., v platném znění doručena SSÚ Napajedla
s uvedenými přílohami a požadovanými doklady nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření
komunikace.
Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky nepodléhá správnímu poplatku.
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