Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Věc: žádost o povolení uzavírky silnice
-----------------------------------------------------------------------V souladu s § 39 odst. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, žádám tímto přípisem o vydání povolení uzavírky a nařízení objížďky podle §
24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ŽADATEL
Obchodní jméno /příjmení a jméno/: ……………………………………………………………...
Sídlo /adresa trvalého pobytu/: ……………………………………………………………………
IČ /datum narození/: ………………………………………………………………………………..
Kontaktní telefon: ……………………………………………………………………………………
ČÁSTEČNÁ, ÚPLNÁ UZAVÍRKA
Silnice č. (obec): …………………………………………………………………
Místopisný průběh uzavírky (popis):
Délka uzavírky (km):
Délka objížďkové trasy (km):
Návrh objížďkové trasy:
(včetně graf. přílohy)

Termín uzavírky: +)
Případná možnost přerušení uzavírky:
Důvod uzavírky:

(jsou-li důvodem uzavírky stavební práce, je nutno uvést také jejich rozsah, způsob
provádění a označení toho, kdo má práce provádět – jeho živnostenské oprávnění)
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Odpovědná osoba za zabezpečení uzavírky
Obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení: ..................................................................................................................
Sídlo /adresa trvalého pobytu/: ……………………………………………………………………
IČ /datum narození/: ………………………………………………………………………………..
Kontaktní telefon /pracoviště i bydliště/: ………………………………………………………….
Přemístění autobusové zastávky:

Obchodní jméno, sídlo, IČ I N V E S T O R A /není-li žadatelem/

Obchodní jméno, sídlo, IČ Z H O T O V I T E L E /není-li žadatelem/

Datum:

Podpis a razítko:

Přílohy:
♦ situace s vyznačením uzavírky a návrhem objízdné trasy
♦ harmonogram stavebních prací (při požadované době uzavírky a objížďky delší než 3 dny)
♦ dopravní opatření odsouhlasené Policií ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín
♦ plná moc v případě zastoupení
♦ souhlas dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové
osobní dopravy
+) žádost doručit nejpozději 30 dní před
dnem požadovaného uzavření silnice
Vysvětlivky:
U právnické osoby uvést: název nebo obchodní firma, adresa sídla, př. adresa pro doručování, IČ,
firma zastoupená kým
U fyzické osoby uvést: jméno, příjmení a datum narození, místo trvalého pobytu, př. adresa pro
doručování
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