
 
 
 
 
Žádost o povolení uzavírky a objížďky pozemní komunikace  

podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění  

ŽADATEL  
Fyzická osoba:  

Jméno a příjmení ……………………………………….........   Datum narození ……….…………....  

Místo trvalého pobytu ………….………………………………………………………………..…… 

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

Fyzická osoba podnikající dále uvede:  

Jméno a příjmení s případným dodatkem odlišujícím osobu podnikatele  

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

Identifikační číslo …………………………  

Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání  

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

Právnická osoba:  

Název (nebo obchodní firma) …………………………………………………………………………  

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

Identifikační číslo (nebo obdobný údaj) …………………………  

Adresa sídla: …………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………............  
 Jiná adresa pro doručování  

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

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKA ODPOVĚDNÉHO za organizování a zabezpečení  
akce, která je důvodem podání žádosti, adresu, telefonní spojení, e-mail  

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

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

 

Uzavírka pozemní komunikace:          ČÁSTEČNÁ / ÚPLNÁ v km 

……………………………………………….. úsek komunikace (popřípadě ulice) 

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

MĚSTSKÝ ÚŘAD Sezimovo Ústí  
Odbor rozvoje, živ. prostředí a dopravy 
Dr. E. Beneše 21, 390 01 Sezimovo Ústí, telefon: 381 201 138 

PID 



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

katastrální území …………………………………………………………………….……………..  

Doba trvání uzavírky (datum od - do) ……………………………………………………………..  

Pozn. 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.  

Důvod uzavírky ………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  
Pozn. Je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce 
provádět.  

délka uzavírky: ………………………… km  délka objížďky: …………………………. km  

OBJÍŽĎKA JE NAVRŽENA TAKTO: (uveďte podrobný místopisný popis vedení trasy  
objížďky a přiložte v příloze situaci s vyznačením uzavírky a objížďky)  

………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

- při nedostatku místa uveďte samostatně v příloze  

VEDENÍ PRAVIDELNÝCH AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ JE NAVRŽENO TAKTO:  

………………………………………………………………………………………………………… 

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

- při nedostatku místa uveďte samostatně v příloze  
  
  
V Sezimově Ústí dne …………………………  
  

              …………………………………………………  
                      podpis (razítko) žadatele  
 Přílohy žádosti (např.)  
- Situace (náčrt) uzavírky a objížďky  
- Harmonogram prováděných prací  
- Návrh dopravně inženýrského opatření včetně dopravního značení a užití zařízení pro provozní informace při 

přechodné úpravě provozu  
- Stanovení dopravního značení a užití zařízení pro provozní informace při přechodné úpravě provozu (stanovuje 

Městský úřad Tábor, u silnic I.třídy Krajský úřad Jihočeského kraje)  
- Stanovisko provozovatele(ů) veřejné silniční autobusové dopravy osob k žádosti o povolení uzavírky a objížďky  
- Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní 

dopravy  
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