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Ž Á D O S T 

o vydání rozhodnutí pro povolení částečné nebo úplné uzavírky komunikace 

Na základě § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 
§ 39 odst. 2 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

 ž á d á m 

odbor dopravy Městského úřadu Bílina o vydání rozhodnutí pro povolení částečné
*)
 - úplné

*)
 uzavírky 

komunikace 
 
Žadatel (= zhotovitel u stav. prací) 
a) je-li jím fyzická osoba 
jméno a příjmení: 
………………………………………............................................................................................................. 
adresa: 
…………………………............................................................................................................................... 
datum narození: 
……………………………………........................... 

b) je-li jím právnická osoba 
obchodní jméno: 
……………………………………………………........................................................................................... 
sídlo: 
…………………………………………......................................................................................................... 
IČ: 
………………………………................................... 

Ve věci zastoupený (název, přesná adresa - vyplňuje se pouze, pokud se nechá žadatel v řízení 
zastupovat a bude doložena plná moc podepsaná žadatelem) 
 
................................................................................................................................................................... 
 
………………….......................................................................................................................................... 

Pracovník žadatele odpovědný za organizování a zabezpečení akce: 
 jméno a příjmení: 
…………………………………………......................................................................................................... 
 bydliště: 
………….................................................................................................................................................... 
adresa pracoviště: 
……………………………………………………………………..................................................................... 

telefonní číslo: 
…………………………………………………………… 

Důvod uzavírky: 

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

v rámci stavby (akce): 
…………………………………………......................................................................................................... 

pro kterou bylo vydáno stavební povolení č. j., vydané stavebním úřadem: 

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

Silnice 
tř./ č. 

v místě (obec, staničení silnice či místopis, průběh apod.) termín od - do 

   

   

   

   

 
 

Možnost přerušení uzavírky ve dnech pracovního volna, klidu:   ano
*)
   -  ne

*)
  

Návrh trasy objížďky: 

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

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

Umístění zastávky linkové osobní dopravy (pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění): 

................................................................................................................................................................... 

 

K žádosti přikládám: (doložením příloh se zjednoduší správní řízení) 
- stanovisko příslušného KŘ Policie ČR – dopravního inspektorátu se stanovením dopravního značení 
- souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní 

dopravy 
- stanovisko dotčených silničních správních úřadů, týká-li se uzavírka více územních obvodů 

- stanovisko majetkového správce komunikace, tj. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje se sídlem v Dubí 3, 
Ruská 260 u silnic II. a III. třídy 

- stanovisko vlastníka komunikace tj. města Bílina u místních komunikací 
- stanoviska majetkových správců komunikací, po kterých má být vedena objížďka   
- stanovisko obce (obcí), na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka 
- stanovisko provozovatele dráhy, jde-li o komunikaci, na níž je dráha umístěna 
- harmonogram prací v případě, že uzavírka bude delší než tři dny, obsahující množství a  časový průběh 

jednotlivých druhů prací 
- plnou moc (v případě zastupování žadatele) 
- povolení k předmětu činnosti, pokud je to zapotřebí podle zvláštních předpisů (např. výpis ze živnostenského 

rejstříku) 

 

 

V ................................................     dne ......................................... 

 

 

 

.................................................... 

podpis a razítko 

Upozornění: 
1. Žádost předložte zdejšímu odboru min. 4 týdny před požadovaným termínem uzavírky. 
2. Jsou-li důvodem uzavírky stavební práce, předkládá žádost jejich zhotovitel. 
3. Částečnou uzavírkou se rozumí uzavření více jak poloviny jednoho jízdního pruhu v délce větší než 50 m a na 

dobu delší než 3 dny při zachování možnosti silniční  dopravy 

*)
 nehodící se škrtněte  

 
tel. 417 810 892, fax 417 810 894 
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Vyjádření vlastníka komunikace: 
 

V zastoupení vlastníka komunikace souhlasím/nesouhlasím* s úplnou/částečnou* uzavírkou a 
současně souhlasím/nesouhlasím* s vedením objízdné trasy. 

……………………………………….. 

 

podpis a razítko  

* nehodící se škrtněte 
 
 


