Adresa příslušného úřadu
Úřad:

Městský úřad Vizovice
odbor dopravy a silničního hospodářství
Ulice:
Masarykovo náměstí 1007
PSČ, obec: 763 12 Vizovice
V …………...……………………dne……..…....…….

Věc:

ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVÍRKY A OBJÍŽĎKY POZEMNÍ
KOMUNIKACE

podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
I.

Žadatel(-é)

fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování,
není-li shodná s místem trvalého pobytu)
fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též
adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)
právnická osoba
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro
doručování, není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen: jméno, příjmení /název nebo obchodní firma/ zástupce; místo trvalého
pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(U právnických nebo podnikajících fyzických osob musí být žádost vyplněna přesně podle výpisu z obchodníku rejstříku
nebo živnostenského listu, u soukromých fyzických osob podle dokladu totožnosti)

III. UZAVÍRKA ČÁSTEČNÁ – ÚPLNÁ

Označení pozemní komunikace
číslo (název):
……………………………………………………………………………………………………...
katastrální území ……………………………....v úseku km……………………………………
z důvodu: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………...............................................................................
v termínu: …………………………………………………………………………………………
objízdná trasa: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Osoba odpovědná za dodržení podmínek povolení uzavírky:
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

……………………………
podpis žadatele(ů)
(razítko)
Přílohy k žádosti:
1. Přehledné schéma navržené uzavírky a objížďky (pokud bude stanovena)
2. Je-li důvodem uzavírky provádění stavebních prací - uvést jejich rozsah, způsob
provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět)
3. Harmonogram prováděných prací (pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky
delší než tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací
obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací,
4. Stanovisko majetkového správce nebo vlastníka dotčených pozemních komunikací, které
mají být uzavřeny a vlastníka komunikace, po níž má být vedena objížďka
5. Souhlas dopravního úřadu (KÚZK), pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění
zastávek linkové osobní dopravy
6. Stanovisko obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka
7. Stanovisko provozovatele dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na které je umístěna
dráha
8. Stanovení dopravního značení (na základě žádosti stanovuje příslušný obecní úřad
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie
Upozornění: Žádost musí být dle ust. § 39 ost. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění,
doručena na ODSH MěÚ Vizovice nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření
komunikace s uvedenými přílohami a požadovanými doklady.

