ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVÍRKY PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI
Podle § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 39 vyhl.
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Městský úřad Litomyšl
odbor místního a silničního
hospodářství

Číslo jednací:
Datum přijetí:
Přílohy:

Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl
tel. 461 653 333
1) Žadatel fyzická osoba:

Jméno a příjmení (titul): …..…………………………………………………………………….......................................
Datum narození: ………………………………………..
Trvalý pobyt: ul:………………................................................................................... čp: ...…........................................
obec: .................................................................... PSČ: .............................. tel: ..........................................
2) Žadatel právnická osoba / podnikající fyzická osoba:
Název / jméno a příjmení:
……………………………………………………………………………………….....………........................................
Identifikační číslo: ……………………………………..
Sídlo/ místo podnikání: ul: ……………...................................................................... čp: …..….....................................
obec: .................................................................... PSČ: .............................. tel: ..........................................
Osoba oprávněná k jednání jménem právnické osoby v této věci (doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo
písemnou plnou mocí):
............................................................................................................................................................................................
žádá
o povolení úplné
* / částečné* uzavírky
škrtněte)
žádá
o povolení
úplné*
částečné* provozu
uzavírky(*nehodící
provozu se
(*zaškrtněte)


Dotčená komunikace (silnice – číslo, MK - označení/ulice/parc. číslo): ….…………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
obec: ………………………....….. katastr. území: ………………………........................



Přesné určení uzavírky (staničení, místopisně, apod.): …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………




Délka uzavřeného úseku: ….……………… m

Průjezdnost pro vozidla IZS:
ano
ne
ano
ne
Omezení zastávek BUS:
Termín uzavírky (včetně jejího případného přerušení): ………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………



Navržena objízdná trasa:

ne
ano – popis: …………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………


Délka objízdné trasy: ……………………………………………………………………………………………..
m



Důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení
toho, kdo má tyto práce provádět): ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti:

…………………………………………………………………………………………………………………………...
(fyzická os.: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, tel. / právnická os.: název, IČ, sídlo, tel.)

V ...................................................... dne .....................................

..............................................................
podpis žadatele (razítko)

Další nutné přílohy k žádosti:










Výkres / situační plánek (vyznačení uzavírky i případné objížďky).
Plná moc (v případě zastupování).
Vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastníka pozemní komunikace, po níž má být
vedena objížďka (silnice I. třídy – ŘSD ČR, Správa Pardubice, silnice II. a III. třídy - SÚS Pardubického kraje
Litomyšl / Ústí n. Orlicí, místní komunikace – obec, veřejně přístupná účelová komunikace – její vlastník).
Vyjádření obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka.
Jde-li o komunikaci, na níž je umístěna dráha – vyjádření provozovatele dráhy.
Stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Svitavy / Ústí n. Orlicí ke stanovení přechodné úpravy provozu a
k případné objízdné trase.
V případě dočasného přemístění zastávek linkové osobní dopravy – vyjádření dotčeného dopravního úřadu.
Týká-li se uzavírka provádění stavebních prací a trvá déle než 3 dny – harmonogram prací.
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PŘÍLOHA ŽÁDOSTI:

Vyjádření vlastníka dotčené komunikace k uzavírce a objížďce
Souhlasím – nesouhlasím (*nehodící se škrtněte)
za těchto podmínek: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
V ...................................................... dne .....................................

……...........................................................
podpis vlastníka komunikace (razítko)

PŘÍLOHA ŽÁDOSTI:

Vyjádření dotčené obce k uzavírce a objížďce
Souhlasím – nesouhlasím (*nehodící se škrtněte)
za těchto podmínek: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
V ...................................................... dne .....................................

……...........................................................
podpis zástupce obce (razítko)

