Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice
II. třídy

III. třídy

místní komunikace

veřejně přístupná účelová komunikace

podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
Žadatel (osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce)

Obchodní jméno (příjmení, jméno):
Adresa (sídlo):
IČ (datum nar.):

Telefon:

Uzavírka
k silnici č.:

v km:

k místní komunikaci (název ulice):

k.ú.:

na dobu1 od

do

důvod2:

Návrh trasy objížďky - přiložit náčrt

Při uzavírce

dojde

nedojde k

přemístění

dočasnému zrušení autobusových zastávek:

Uveďte seznam autobusových zastávek.

Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení uzavírky a prací (akce), kterou jsou důvodem
uzavírky:
Příjmení, jméno:
Adresa:
Telefon na pracoviště:

Telefon mobilní:

Poznámky:
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Následující vyplnit pouze pokud za žadatele žádá jiná osoba.
Oprávněný zástupce
Obchodní jméno (příjmení, jméno):
Adresa (sídlo):
IČ (datum nar.):

Telefon:

Zastoupení na základě (plná moc, mandátní smlouva apod.):
Přílohy žádosti:

- Náčrt uzavírky a objížďky s návrhem dopravního značení odsouhlaseným Policie ČR DI příslušného
okresního ředitelství - v písemné i elektronické podobě.
- Harmonogram prováděných prací1.
- Stanovení dopravního značení.
- Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové
osobní dopravy.
- Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, odpovědné osoby (pokud není zaměstnancem
žadatele), oprávněného zástupce.
- Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce žadatele.

Pokud žadatel nedoloží k žádosti stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, příslušný silniční správní úřad
žádost projedná.
Rozhodnutí bude vydáno po obdržení souhlasu vlastníka komunikace a obcí dotčených uzavírkou.

Datum:

...........................................................
podpis, razítko

UPOZORNĚNÍ
Žádost musí být doručena odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště
s uvedenými přílohami a požadovanými doklady dle § 39 odst. 3) vyhl. 104/1997 Sb., v platném
znění, a to nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.
Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky nepodléhá správnímu poplatku.

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 a způsob provádění
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