Obecní úřad Rozdrojovice
Silniční správní úřad

Rozdrojovice 7, 664 34 Kuřim
Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení uzavírky účelové nebo místní
pozemní komunikace:
Na základě § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a §
39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů,

ž á d á m (e)
Obecní úřad Rozdrojovice, jako příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí pro povolení
uzavírky účelové nebo místní komunikace na území obce Rozdrojovice.
Žadatel:
a) je-li jím fyzická osoba
jméno a příjmení: .........................................................………………………………..............................

adresa

ul:...................................................PSČ........................město...................................

Telefon : ………………………….. e-Mail : ………………………………………………..

b) je-li jím právnická osoba
obchodní jméno u práv.osob: ..........................................................................................………………
sídlo u práv. osob:
ul: .................................................PSČ.......…..............město.....…………………………

IČO: ..........................................................
Telefon : ………………………….. e-Mail : ………………………………………………..

Pracovník odpovědný za zabezpečení akce:
jméno a příjmení: ............................................................................................................……………………

adresa (firmy):

ul: ............................................... PSČ.........................město...............................……

Telefon : ………………………….. e-Mail : ………………………………………………..
Důvod uzavírky: ....................………………………………..........................................................................

...................................................................................……………………………….......………………………
V rámci akce (název podle stavebního povolení):
………………………......................................................................................................................................
.

Uzavírka bude provedena v úseku silnice č.: …………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................
v km :

od …………………..………………..do………………………………………

termín :

od …………………..………………..do………………………………………

možnost přerušení uzavírky silnice ve dnech pracovního volna, klidu:

ano / ne

Návrh a popis trasy objížďky …………………………..……………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

…..………………………………………………………………………………………………………...……….

………………………………………………………………………………………………………………………
Umístění zastávky linkové osobní dopravy (pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
K žádosti je nutno přiložit:
 situaci se zakreslením uzavírky a objížďky
 stanovení dopravního značení (vydá Městský úřad Kuřim, odbor dopravy )
 stanovisko majetkového správce silnice, která má být uzavřena
 stanovisko majetkového správce komunikací, po kterých má být vedena objížďka,
 harmonogram prací v případě, že uzavírka bude delší než tři dny a bude-li se týkat stavebních prací,
obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací,
 plnou moc (v případě zastupování žadatele),
 výpis z obchodního rejstříku (postačí neověřená kopie) je-li žadatelem právnická osoba,
 souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek
linkové osobní dopravy,
 stanovisko dotčených silničních správních úřadů, týká-li se uzavírka jejich územních obvodů,
 stanovisko obce (obcí) na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka

V ....……………........... dne ........................…

...........................................……………….
podpis (razítko)
Upozornění:
Žádost předložte Obecnímu úřadu min. 4 týdny před požadovaným termínem uzavírky.
Jsou-li důvodem uzavírky stavební práce, předkládá žádost jejich zhotovitel.
Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky nepodléhá správnímu poplatku.
Doložením výše uvedených příloh urychlíte správní řízení.

