Městský úřad Nový Jičín
Odbor dopravy

ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVÍRKY MÍSTNÍ KOMUNIKACE/SILNICE
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
včetně stanovení přechodné úpravy provozu podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů.
I. Žadatel
Jméno:…………………………………………
Příjmení/Název:………………………………
Datum narození/IČ:………………………….
Adresa:………………………………………..
II. Záměr
Silnice/místní komunikace č.:……………..………katastrální území…………………..úplná/částečná
Uzavřený úsek, staničení:……………………………………………………………………………………
Doba trvání uzavírky:……………………………………………………………….………………………..
Délka uzavírky:……………………………………………………………….……………………………….
Důvod uzavírky:………………………………………………………………………………..……………..
Návrh trasy
objížďky:………………………………………………………………………………………………………..
III. Odpovědná osoba (pracovníkovi, odpovědném za organizování a zabezpečení akce, která je
předmětem žádosti)
Jméno:………………………………………….…….
Příjmení:……………………………………….……..
Adresa bydliště:……………………………….…….
Telefon:……………………………………….………
Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno na základě právní povinnosti. Zpracovávání
nepovinných osobních údajů (telefon), je prováděno ve veřejném zájmu a slouží za účelem rychlejší
komunikace a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení žádosti. Osobní údaje budou používány po dobu
vyřizování příslušné agendy a následně uloženy po dobu skartační lhůty. Práva a povinnosti poskytovatele
osobních údajů a správce naleznete na: www.novyjicin.cz.

Žadatel:
E-mail: ………………………..

Tel: …………………………………

Beru na vědomí, že dnem podání žádosti je ve věci zahájeno správní řízení a vzdávám se práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V ……………………….. dne …………………….

ADRESA
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

...............................................
podpis žadatele nebo jeho zástupce

KONTAKTY
ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVYJICIN.CZ
facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

Městský úřad Nový Jičín
Odbor dopravy

Přílohy:
 situace (návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy)
 vyjádření vlastníka pozemní komunikace
 vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový
Jičín, dopravní inspektorát
 vyjádření vlastníka pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka
 vyjádření obce, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka
 vyjádření dopravce v linkové osobní dopravě, jestliže dojde k omezení provozu AZ
 harmonogram prací (pokud je uzavírka delší než tři dny a týká-li se stavebních prací)
 doklad o zaplacení správního poplatku (pouze při souběhu se zvláštním užíváním)
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