Obecní úřad Jenštejn
9. května 60
250 73 Jenštejn

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace.
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Žádám tímto Obecní úřad v Jenštejně o povolení uzavírky místní komunikace.
Žadatel:
*Firma *jméno a příjmení ...............................................................................................................................................
*sídlo *adresa ..................................................................................................................................................................
*IČ *datum narození .......................................................................................................................................................
telefon ............................................. e-mail ...................................................................................................................
*zastoupen na základě zmocnění (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
...........................................................................................................................................................................................
*jméno kontaktní osoby žadatele, tel. ..............................................................................................................................
*adresa pro doručení

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

Obsah žádosti:
Uzavírka se žádá na silnici ………....................................................................................................................................
Přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace, popř.
místopisný průběh ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Doba trvání od – do (možnost přerušení uzavírky): ............……….………………………………………....................
Důvod uzavírky: ..............................................................................................................................................................
Je-li důvodem provádění stavebních prací, také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má práce
provádět
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy: ................................................................................................................
Jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce (dat. nar., adresa, tel., vztah k žadateli):
……………………………………………………………...……………………………………...................................
přemístění zastávek linkové osobní dopravy

ANO (vyznačit v situaci) ..................................

NE

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

..............................................................................
jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby
_______________________________________
*nehodící se škrtněte

Přílohy žádosti:
1. Dokumentace (situace širších vztahů ve vhodném měřítku, podrobná situace, vyznačení trasy nebo místa)
2. Vyjádření + DIO (dopravně inženýrské opatření) odsouhlasené DI Policie ČR dle místní příslušnosti
3. Harmonogram prací – jednotlivé druhy prací v (na) silnici a jejich časový průběh – požaduje-li se uzavírka
delší než 3 dny
4. Vyjádření ostatních silničních správních úřadů, týká-li se uzavírka územního obvodu více silničních správních
úřadů
5. Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění autobusových zastávek

Poznámka:
Žádost předkládá ten, v jehož zájmu má být uzavírka a objížďka povolena.
Je-li třeba uvést i jiné údaje, než údaje specifikované v žádosti je možno je uvést jako samostatnou přílohu.
Žádost předložte silničnímu správnímu úřadu s uvedenými přílohami a požadovanými doklady v předstihu vzhledem
ke stanovení správních lhůt.

