
Odbor rozvoje a životního prostředí 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

telefon: 412 315 316 
mobil: 731 411 501 

fax 412 315 324   
e-mail: stroufova@mesto-sluknov.cz 

ŽÁDOST 
o vydání rozhodnutí o omezení obecného užívání místní

komunikace uzavírkami nebo objížďkami 

dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 39 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
žádám (e) Odbor rozvoje a životního prostředí o vydání rozhodnutí o povolení uzavírky místní 
komunikace 

ŽADATEL: 

1) právnická osoba

obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………………… 

sídlo: …………………………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………………………………………………. 

tel. (nepovinné): ………………………………………………………………………………………………. 

e-mail (nepovinné): …………………………………............................................................................... 

2) fyzická osoba

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 

adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 

datum narození: ………………………………………………………………………………………………. 

tel. (nepovinné):  ……………………………………………………………………………………………… 

e-mail (nepovinné): …………………………………............................................................................... 

Adresa pro doručování: ……………………………………………………………………………………… 

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je 
adresa trvalého pobytu (sídla). 



Ve věci zastoupený (vyplňuje se pouze tehdy, pokud se žadatel nechá v řízení zastupovat a 
zmocněnec doloží plnou moc podepsanou žadatelem). Identifikační údaje se uvedou v rozsahu 
předchozího bodu 1) pro právnickou osobu nebo 2) pro fyzickou osobu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

 

Pracovník odpovědný za průběh zvláštního užívání: 

 
jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….. 
 
adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………………….. 

adresa pracoviště: ……………………………………………………………………………………………. 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail (nepovinné): …………………………………………………………………………………………... 

u právnických osob 
 
obchodní jméno: ……………………………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………………………………………………………………………. 

sídlo: …………………………………………………………………………………………………………… 

telefon (nepovinné): ………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail (nepovinné): …………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Důvod uzavírky:   
 
   částečná         úplná 
 
(je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má 
tyto práce provádět) 
 
………………………………………………………………………………………..................................... 

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

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

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

 

 



V rámci akce (název podle stavebního povolení): ……………………………………………………. 

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

Přesné určení uzavírky: 

Místní komunikace (ulice, p.p.č): 

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

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

Přesné určení místa uzavírky (staničení či místopisný průběh): 

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

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

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

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

Doba trvání uzavírky: 

od (datum/hodina): ………………………………. do (datum/hodina): …………………………….. 

možnost přerušení uzavírky místní komunikace ve dnech pracovního volna/klidu: 

  ANO      NE 

Návrh a popis trasy objížďky …………………………..……………………………….………………. 

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

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

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

Umístění zastávky linkové osobní dopravy (pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění): 

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

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



V (e) …………………………………………. dne ……………………………… 

……………………………………………………… 

        Podpis (razítko) 

NEPOVINNÉ ÚDAJE:

Poskytnutí nepovinných údajů je zcela dobrovolné. Vaše zde uvedené  údaje budou použity za 
účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby a 
nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na 
Městském úřadě Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, e-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz, 
tel. 412 315 331. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 
osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně 
přípustné. Informace o zpracování osobních údajů městem Šluknov jsou uvedeny na adrese: 
https://www.mestosluknov.cz/cz/urad-zpracovani-osobnich-udaju.html.

……………………………………………………… 

        Podpis (razítko) 



Přílohy k žádosti: 
 
Povinné 

- plná moc (v případě zastupování žadatele), obsahující zákonné náležitosti určené v ust. § 
33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

- grafická příloha uzavírky i objížďky, obsahující přehledný situační výkres 
- harmonogram prací (musí být přiložen pouze, pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a 

objížďky delší než 3 dny a týká-li se stavebních prací), který musí obsahovat množství a 
časový průběh jednotlivých druhů prací 

- souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění 
zastávek linkové osobní dopravy 
 

 
Nepovinné 

- stanovisko příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 
dopravní inspektorát Děčín, včetně potvrzeného návrhu dopravního značení 

- projednání s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha 
- opatření obecné povahy na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

(stanovení dopravního značení) 

 
 
Upozornění: 
 

- žádost o povolení omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkami nebo 
objížďkami předkládá silničnímu správnímu úřadu zhotovitel (jsou-li důvodem uzavírky 
stavební práce) 

 
 
 
 
ŽÁDOST SE PODÁVÁ MINIMÁLNĚ 30 DNŮ PŘEDE DNEM POŽADOVANÉHO 
UZAVŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
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