
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  LÁZNĚ BĚLOHRAD 

Stavební odbor – silniční správní úřad 

náměstí K. V. Raise 35       

507 81 Lázně Bělohrad 

stavebni@lazne-belohrad.cz                                             

 

 

  
 

Žádost o povolení uzavírky komunikace a nařízení objížďky 

V souladu s ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

 

ŽADATEL: 

Jméno a příjmení / název................................................................................................ 

Nar./ IČ............................................................................................................................. 

Adresa / sídlo.................................................................................................................... 

Telefon.............................................................................................................................. 

 

ZMOCNĚNEC (zastupující na základě plné moci doložené k žádosti): 

Jméno a příjmení / název................................................................................................ 

Nar./ IČ............................................................................................................................. 

Adresa / sídlo.................................................................................................................... 

Telefon.............................................................................................................................. 

 

PŘESNÉ URČENÍ MÍSTA DOTČENÉ UZAVÍRKOU(číslo silnice, označení místní 

komunikace, parcelní čísla pozemků, popř. bližší specifikace)................................... 

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

PŘESNÉ URČENÍ UZAVÍRKY podle označení vzdálenosti v km a m od začátku 

dotčené komunikace (staničení), popř. místopisného 

průběhu................................................... 

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

DÉLKA UZAVÍRKY, DÉLKA OBJÍŽĎKY................................................................... 

 

DRUH UZAVÍRKY:              □   ÚPLNÁ               □   ČÁSTEČNÁ 

Razítko podatelny: 



 

DOBA TRVÁNÍ UZAVÍRKY s případnou možností jejího přerušení ve dnech prac. 

volna a prac. 

klidu.....................................................................................................................…. 

DŮVOD UZAVÍRKY (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, 

způsob 

provádění.........................................…………..…………………………………................ 

NÁVRH TRASY OBJÍŽĎKY VČ. GRAFICKÉ PŘÍLOHY…...................................... 

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

ODPOVĚDNÁ OSOBA (jméno, příjmení, adresa, telefon,datum narození – resp. název, 

sídlo, telefon a 

IČ)......................................................................................................................... 

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

 

ŽÁDOST SE PODÁVÁ NEJPOZDĚJI 30 DNÍ PŘED DNEM POŽADOVANÉHO 

UZAVŘENÍ KOMUNIKACE! 

 

 

Přílohy k žádosti:  

1) Předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace (v případě místních komunikací vyjádření 

města Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, odbor investic a 

správy majetku, tel. č. 493035145), v případě, že nebude předložen, správní orgán si jej na 

příslušném odboru vyžádá, ale je nutné počítat s prodloužením lhůty k vyřízení žádosti.  

2) Vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, 

dopravní inspektorát (č. tel.: 974 533 258). 

3) Harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací (jen 

týká-li se uzavírka stavebních prací a doba uzavírky je delší než 3 dny). 

4) Souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění 

zastávek linkové osobní dopravy. 

5) Situační mapa se zakreslením místa uzavření komunikace. 

6) U právnických osob i fyzických osob podnikajících kopii výpisy z obchodního rejstříku 

nebo kopii živnostenského listu. 

 

Poznámka: 

Současně je nutno požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, (tj. o stanovení dopravního značení pro uzavírku a objízdné trasy), vydává 

MěÚ Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství. 

 

Vydání rozhodnutí o omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkami nebo 

objížďkami nepodléhá správnímu poplatku.  



 

Beru na vědomí skutečnost, že podáním žádosti bude zahájeno správní řízení a jako žadatel 

budu účastníkem tohoto řízení. Tímto se zároveň vzdávám práva vyjádřit se k podkladům 

rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

 

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

Datum  Podpis (razítko) 

 


