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V: ………………………………...
Dne: ……………………………...

Městský úřad Jindřichův Hradec
Odbor dopravy
Janderova 147/II, 
377 22 Jindřichův Hradec

ŽÁDOST

o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve smyslu § 39 odst. (2) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. 

Žadatel

Právnická osoba: 
Obchodní jméno ( podle výpisu z obchodního rejstříku):
……………………………………………………………………………………………….
Sídlo ( podle výpisu z obchodního rejstříku) :..…………………………………………………………………………………………..…
IČO : …………………………… tel.spojení  : …………………………………………. .

Fyzická osoba :  
Jméno ………………………………………………………………………………………
Příjmení …………………………………………datum nar. ……………………………. Adresa bydliště …………………………………………………………………………… 
Tel. spojení : ……………………………………………………………………………….. 

Přesné určení uzavírky: 
v km silnice – místní komunikace ( staničení) ....................................................................................................

dle místopisného průběhu : 
.............................................................................................................................................

Doba trvání uzavírky s případnou možností jejího  přerušení ve dnech pracovního       volna a pracovního klidu :   

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

Časové omezení uzavírky :  ......................................................................................


Důvod uzavírky ( je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah a  způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět) :  

Důvod uzavírky :
.............................................................................................................................................

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


V případě provádění stavebních prací : 
Rozsah stavebních prací :

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

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

Způsob provádění : 

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

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

Označení toho, kdo má tyto práce provádět : 

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

Návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy : 

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

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


Jméno a příjmení ………………………………………….. 
Adresa bydliště …………………………………………………………………………….
Telefonní spojení do zaměstnání ………………………………………………………….
Telefonní spojení do bydliště ……………………………………………………………..
pracovníka odpovědného za organizování akce, která je důvodem podání žádosti 

Pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací ( viz příloha) 

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

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


Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy: 

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

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



………………………………..
Žadatel   (podpis, razítko)
 

Příloha:Grafická příloha návrhu trasy objížďky
V případě požadavku urychleného vyřízení žádosti je možno přiložit souhlas Policie ČR OŘ SDP  a vlastníka pozemní komunikace.                                                                                                                                                       



Souhlas vlastníka pozemní komunikace  dotčené uzavírkou, popřípadě objížďkou  :




Souhlas Policie ČR OŘ SDP J. Hradec :










