Žadatel : ………………………………
jméno a příjmení / název

…………………………………
datum narození / identifikační číslo

…………………………………
trvalý pobyt / adresa sídla

…………………………………
adresa pro doručování, liší-li se od předchozí

Určeno správnímu orgánu: silniční správní úřad – MěÚ Blovice, odbor stavební a dopravní

Věc:

Žádost o povolení uzavírky a stanovení PÚP*

(§ 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)

Žádáme o povolení uzavírky silnice* / místní komunikace* / účelové komunikace*:
…………………….. ……………………………………………………………………………
v místě (v úseku) ………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………….............

v termínu od …………… do …………….
přerušení ve dnech: ……………………….

charakter uzavírky:

úplná */ částečná * / jednosměrná * / obousměrná *

Důvod uzavírky (u stavebních prací uvést též jejich rozsah, způsob provádění, a zhotovitele):
………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………..................

Návrh trasy objížďky: …………………………………………………………………………..
……………………….………………………………………………………………..................

Za organizování a zabezpečení akce (prací) zodpovídá pracovník (jméno, příjmení, datum
narození, přesná adresa a telefon na pracoviště i bydliště):
…………………….......................................................................................................................
…………………………………………………...........................................................................
Uzavírka si  vyžádá

 nevyžádá

dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy

Dalšími účastníky řízení jsou: …………………………………………………………………..

…………….……..……………………….
jméno, příjmení a podpis žadatele nebo osoby jím pověřené
(v souladu s výpisem z obchodního rejstříku apod.)

Přílohy:
- grafické znázornění objízdné trasy a návrh přechodné úpravy provozu
- harmonogram prací – množství a časový průběh prací (jen u uzavírek s dobou trvání
delší než 3 dny a týká-li se stavebních prací) *
- souhlas dotčeného dopravního úřadu (v případě že si uzavírka vyžádá přemístění
zastávek linkové osobní dopravy) *
- (vyjádření Policie ČR, OŘ DI Plzeň-jih) *
- (vyjádření vlastníka komunikace, která má být uzavřena; vlastníka komunikace, po níž
má být vedena objížďka) *
- (vyjádření obce, na jejímž území má být povolena uzavírka, nebo nařízena objížďka)*

* nehodící se škrtněte

Poučení:
Žádost předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a
objížďka nařízena; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel,
pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak.
Nejde-li o havárie (§ 24 odst. 8 zákona), žádost o povolení uzavírky se doručí příslušnému
silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření
komunikace.

