ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V
Odbor investiční a správní
Češkova 22, 530 02 Pardubice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o povolení uzavírky provozu
a nařízení objížďky
na místní nebo veřejně přístupné účelové komunikaci ve smyslu ust. § 24 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 39 odst. 2
vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.
Žádost se předkládá dvojmo nejpozději 30 dní přede dnem požadovaného uzavření
komunikace, pokud dochází k uzavření více jak poloviny jednoho jízdního pruhu v délce větší než
50 m a na dobu delší než 3 dny.
FYZICKÁ OSOBA
Jméno a příjmení ____________________________________________________________________
Datum narození __________________ IČ _______________ ID datové schránky _________________
Místo trvalého pobytu ________________________________________________________________
Adresa místa podnikání ______________________________________________________________
Případně jiná adresa pro doručování
__________________________________________________________________________________

PRÁVNICKÁ OSOBA
Název nebo obchodní firma ___________________________________________________________
IČ ______________________________ ID datové schránky __________________________________
Adresa sídla ________________________________________________________________________
Případně jiná adresa pro doručování
__________________________________________________________________________________
Statutární zástupce __________________________________________________________________
Přesné určení uzavírky podle místopisného průběhu
__________________________________________________________________________________
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Doba trvání uzavírky

od datum/hodina ________________________________________________
do datum/hodina ________________________________________________
přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu _________________
_______________________________________________________________

Důvod uzavírky _____________________________________________________________________
(při stavebních pracích uvést jejich rozsah, způsob provádění)
Návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Jména a příjmení pracovníků odpovědných za organizování a zabezpečení akce
__________________________________________________________________________________
Adresa pracoviště + telefon ____________________________________________________________
Adresa bydliště + telefon ______________________________________________________________
Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové
osobní dopravy _____________________________________________________________________

___________________________
Místo, dne

______________________________________
podpis + razítko
(u právnických osob podpis statutárního zástupce)

K žádosti se doloží:
- situační plánek, ze kterého bude zřejmé přesné určení místa uzavírky a grafické znázornění objížďky
- návrh dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky
- harmonogram prací, pokud bude doba trvání uzavírky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací (uvést
množství a časový průběh jednotlivých druhů prací)
- právnická osoba předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku
- fyzická osoba s oprávněním podnikat předloží živnostenský list nebo koncesní listinu
- fyzická osoba - občan se prokáže dokladem, který umožní identifikaci, tj. jméno, příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu
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Poučení:


Žádost o povolení uzavírky provozu na místní nebo veřejně přístupné účelové komunikaci a nařízení
objížďky předkládá ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka
nařízena. Jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel. Žádost právnických
osob o povolení uzavírky provozu podepisuje a rozhodnutí o povolení uzavírky provozu bude vydáno
pouze statutárnímu zástupci firmy, případně zástupci, který se prokáže platnou plnou mocí.
Zastupování účastníka řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.



Vyplněním označených nepovinných údajů (tel. číslo, e-mail) dávám správci osobních údajů, kterým je
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČ 002740146
(dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a
efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na
vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající
z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a
skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou
označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly
poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informaceobcanum/gdpr/



V případě, kdy není třeba souhlasu:
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a že informace o zpracování osobních údajů naleznu
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-dukla/informaceobcanum/gdpr/ , v pracovní době jsou k dispozici v kanceláři úřadu.

Jméno, příjmení_____________________________________________________________________

Datum ________________________________ Podpis _____________________________________
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