Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Odbor investic, dopravy a hospodářské správy
Bokova 315, 530 03 Pardubice
tel. 466 859 842

Žádost o uzavírku a objížďku komunikace
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ust. § 39 odst. 2 vyhl. č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Žadatel - Jméno a příjmení (název společnosti):
…………………………………………………………………………….. …………………….……
Adresa:…………………………………………………………………………………………………
Datum narození (IČO):………………………………*tel. číslo:……………………………………
Žadatel jedná samostatně/je zastoupen:
Zástupce - Jméno a příjmení (název společnosti):
……………………………………………………………………………..………………………….
Adresa:…………………………………………………………………………………………………
Datum narození (IČO):……………………………… *tel. číslo:…………………………………….
Zodpovědná osoba – Jméno a příjmení:
…………………………………………………………………………………….…………………..
Adresa:………………………………………………………………………………..........................
Datum narození:………………………………tel. č. …………………..…………………………….
Uzavírka komunikace
přesné určení uzavírky (označení komunikací a vzdálenosti – staničení)……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
doba trvání uzavírky (u uzavírky delší než 3 dny bude předložen harmonogram prací)
…………………………………………………………………………………………………………
důvod uzavírky…………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………
návrh objízdné trasy:…………….………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

investor stavby:………………………………………………………………………………………..
* Vyplněním nepovinných údajů (tel. číslo, e-mail apod.) dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární město
Pardubice – Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice, IČ: 00274046 (dále jen správce) souhlas se
zpracováním těchto osobních údajů, za účelem efektivní komunikace pro rychlejší poskytování veřejné služby ze strany
správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje žádný závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců
správce nebo mnou označeným osobám předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webu:https://www.pardubice.eu/urad/mestskeobvody/mestsky-obvod-pardubice-iv-pardubicky/informace-obcanum/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gdpr

dne:…………………………………….

………………………………………………………….
podpis + razítko

K žádosti nutno doložit:
1. situace a grafické vyznačení uzavírky a objížďky
2. harmonogram prací (při trvání nad 3 dny)
3. stavební povolení
4. stanovisko PČR - DI (zajistí ÚMO Pardubice IV)
5. stanovení dopravního značení ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích (stanoví OD MmP).
6. právnická osoba předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 6-ti měsíců
7. fyzická osoba s oprávněním podnikat předloží kopii živnost. listu nebo konc.listiny
8. občan se prokáže platným občanským průkazem nebo průkazem o povolení pobytu cizince
9. stanovisko zástupce vlastníka místní komunikace - (zajistí ÚMO Pardubice IV)
10. vyjádření Dopravního podniku města Pardubic, pokud se uzavírka a objížďka bude týkat trasy MHD či
zastávek MHD
11. vyjádření Správy a údržby silnic, pokud bude objízdná trasa vedena po silnicích II. a III. třídy
12. stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí
13. v případě zastupování ve smyslu §33 správního řádu, předložit plnou moc

vyjádření (souhlas) vlastníka místní komunikace
Městský obvod Pardubice IV, vlastník místní komunikace, která má být uzavřena a vlastník místní
komunikace, po níž má být vedena objížďka.
Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice VI, vykonává v souladu s obecně závaznou vyhláškou, kterou se
vydává Statut statutárního města Pardubic, vlastnická práva k místním komunikacím a veřejně přístupným účelovým
komunikacím v majetku města včetně jejich součástí a silniční vegetace.

Vlastník dotčené komunikace prohlašuje, že je vyrozuměn o zahájeném řízení a v té věci byl poučen o svých právech v řízení a k věci se vyjadřuje následovně:
………………………………………………………………………………………………..………..
……………………………………………………………………………………………………....…
……………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………....…
Poučení:

Žádost o povolení uzavírky předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka
povolena a objížďka nařízena. Jedná –li se o stavební práce, předkládá žádost zhotovitel.
Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění a řízení bude přerušeno. Nebude-li výzvě vyhověno, dle § 66 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájené řízení se zastaví.

