
Žádost o úplnou – částečnou uzavírku pozemní komunikace
(§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích)

Žadatel

Právnická osoba

Název organizace       IČ

Sídlo

Fyzická osoba

Jméno a příjmení       Datum narození

Trvalé bydliště

Upozornění: Tato žádost musí být minimálně 30 dní před zahájením předána k vyřízení na MěÚ Holice,           
odbor  ŽP a stavební úřad !

B: Přesné určení uzavírky

Obec        Komunikace č.

Od místa (ulice, čp. apod.)

Po (ulice, čp. apod.)

Od km    Po km

C: Doba trvání uzavírky

Od Datum:    Hodina:

Do Datum:       Hodina:

nepřetržitě

denně  od            do  

Městský úřad Holice
Stavební úřad

Čučiak Jan
Razítko
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V

Datum Podpis a razítko

D: Důvod uzavírky

Délka uzavřeného úseku

Délka objížďkové trasy

E: Návrh trasy objížďky

F: Odpovědná osoba žadatele, která odpovídá za organizování a zabezpečení akce

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

Datum narození

Přílohy
- Situační plánek s grafickým vyznačením uzavírky a objížďky a navrženým dopravním značením ve dvojím 
vyhotovení 
- U uzavírek delších jak 3 dny (týká se pouze stavebních prací) musí být ve dvojím vyhotovení předložen 
harmonogram prací.
Harmonogram musí zejména obsahovat:
a) množství a časový průběh jednotlivých druhů prací
b) počty a nasazení pracovníků (směnnost)
- Prohlášení žadatele, že je připraven na provedení prací v předpokládaném rozsahu a požadované době z hlediska 
zabezpečení dostatečnými finančními prostředky, počtem pracovníků, mechanizačních prostředků a materiálů.
- Vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastníka pozemní komunikace, po níž má být 
vedena objížďka
- Vyjádření obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka (jen v případě,           
že vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka 
není obec).
- Vyjádření provozovatele dráhy (jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha).
- Vyjádření dopravního úřadu (jen pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy).
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