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Magistrát města Přerova 
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 
Oddělení dopravně správních agend 
Bratrská 34 
750 11 Přerov 2 
pracoviště: Smetanova 2015/7, přízemí 
tel.: +420 581 268 111 – ústředna 
fax: 420 581 268 697 
www.prerov.eu 

Ž Á D O S T 
o povolení uzavírky pozemní komunikace a nařízení objížďky

podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

ŽADATEL (osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být uzavírka povolena 
a objížďka nařízena) 

Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení): 

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

IČ (fyzická osoba uvede datum narození): ………………………………………………………………………….. 

Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu):  

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

Jiná adresa pro doručování:  

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

Telefon:  ……………………………………………………   e-mail: …………………………………………………………… 

ZÁSTUPCE ŽADATELE  (vyplnit pouze žádá-li za žadatele jiná osoba) 

Název nebo obchodní firma (fyzická osoba uvede jméno, příjmení): ……………………………………………………………………… 

IČ (fyzická osoba uvede datum narození): ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa sídla (fyzická osoba uvede místo trvalého pobytu):   …………………………………………………………………………………… 

Jiná adresa pro doručování:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………  e-mail:   ……………………………………………………………………………………………… 

Zastoupení na základě (plná moc, mandátní smlouva apod.)   ……………………………………………………………………………….. 

ÚDAJE O PŘEDMĚTU ŽÁDOSTI: 

Silnice č.  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Místní komunikace ul……………………………………………………………. v Přerově 

Druh uzavírky:   úplná   částečná 

Doba trvání uzavírky (pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než 
tři dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující 
množství a časový průběh jednotlivých druhů prací)  

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
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Přesné určení uzavírky podle staničení silnice nebo místopisného průběhu  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Důvod uzavírky (je-li důvodem uzavírky provádění stavebních prací, uvede se také jejich 
rozsah, způsob provádění a označení toho kdo má tyto práce provádět)        
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
Návrh trasy objížďky (navíc nutno doložit grafickou přílohu)   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Uzavírka si           vyžádá                      nevyžádá  
 
dočasné               přemístění                zrušení  zastávek linkové osobní dopravy. 
 
 
Osoba, která bude zodpovídat za organizování a zabezpečení akce, která je 
důvodem podání žádosti o uzavírku  
 
Jméno (popřípadě jména) a příjmení  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon na pracoviště:   ……………………………….……   e-mail:  ………………………………………………… 
 
Telefon domů:  ……………………………………………… 
  
 
Datum:  ………………………………………………………….   …………………………………………………………………… 
                razítko, podpis žadatele 
 
 
 
PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI: 
 výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, zástupce žadatele, 

zodpovědné osoby (pokud tato není zaměstnancem žadatele) 
 plná moc (mandátní smlouva) pro zástupce žadatele 
 grafická příloha uzavírky a návrhu trasy objížďky 
 souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné 

přemístění zastávek  linkové osobní dopravy 
 stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích, které budou dotčeny 

uzavírkou a vedením objízdné trasy 
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 harmonogram prací – týká-li se uzavírka stavebních prací a požadovaná doba jejího 
trvání je delší než tři dny 
 
 

 jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Na základě § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasíme 
s vydáním tohoto rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
Datum:  ……………………………………………………        ………………………………………………………………… 
                razítko, podpis žadatele 
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