Městský úřad Týnec nad Labem
Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
281 26 Týnec nad Labem
………………….…

V ……………………….…….. dne

Ž ÁDO ST
O POVOLENÍ K UPLNÉ UZAVÍRCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE A OBJÍŽĎCE
KOMUNIKACE
Městský úřad Týnec nad Labem, odbor životního prostředí , žádáme tímto o povolení uzavírky
a objížďku místní komunikace podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění a ust. § 39 odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.

Žadatel :
Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
IČ (fyzická osoba uvede datum narození) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zodpovědná osoba:………………………………….………………… ……………..………………
adresa:.........................................................................................................tel.:..……….………
Název stavby: ………………………………………………………………………….………………
Místo omezení: ………………………………………………………………………..……………….
Rozsah omezení: ……………………………………………………………………..……………….
Důvod omezení: ………………………………………………………………………………………..
Termín omezení:………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Navržená objízdná trasa: ……………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………………...…………….
Investor: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

-

2 -

Dodavatel stavby:
………………………………………………………………………………………...………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Dodavatel dopr. značení:
………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
investor stavby:………………………………………………………………………………………..
dne:………………………………………………..……………………………………………………..
podpis + razítko:………………………………………………………………………………………...

K žádosti nutno doložit:
- situace a grafické vyznačení uzavírky a objížďky
- harmonogram prací (při trvání nad 3 dny)
- stavební povolení
- stanovisko PČR - DI
- stanovení dopravního značení ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na MK)
- právnická osoba předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 6-ti měsíců
- fyzická osoba s oprávněním podnikat předloží kopii živnost. listu nebo konces. listiny
- občan se prokáže platným občanským průkazem nebo průkazem o povolení pobytu cizince
- stanovisko zástupce vlastníka místní komunikace
- stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí - plná moc k zastupování

Poučení:
Žádost o povolení uzavírky předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být
uzavírka povolena a objížďka nařízena . Jedná –li se o stavební práce, předkládá žádost
zhotovitel. Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění a řízení bude přerušeno.
Nebude-li výzvě vyhověno, dle § 66 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájené
řízení se zastaví.

