Městský úřad Police nad Metují

Razítko podatelny:

odbor výstavby
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují

ŽÁDOST
o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice – překopu, protlaku,
částečného zásahu do vozovky, podélného uložení a částečné uzavírky
podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c3) a uzavírka podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a § 40 odst. 5 a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
Chráníme Vaše osobní údaje.
V tomto formuláři se v souladu s Nařízením GDPR shromažďují v rozsahu nutném pro plnění
zákonem uložených povinností (nebo v souvislosti s výkonem veřejné moci) pouze osobní údaje
nutné pro splnění účelu, který vyplývá z obsahu tohoto tiskopisu. Údaje jsou zpracovávány ode
dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou k plnění daného účelu, konkrétní doba zpracování je
stanovena spisovým a skartačním řádem. Podrobné informace k ochraně osobních údajů najdete
na webových stránkách města.
Žadatel (jméno, datum narození, adresa; firma, IČO, sídlo firmy; telefonní spojení):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Důvod zvláštního užívání:
provedení překopu, protlaku, částečného zásahu do vozovky, podélného uložení
pozemní komunikace p.p.č..........................................v kat. území ....................................................
v místě ......................................................................... povrch vozovky………………………………
z důvodu.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Přesné určení místa uzavírky:
úplná - částečná uzavírka místní komunikace v ....................................................................................
ulice ..................................................................p.p.č. …………………………………………….
v kat. území…………………………………...v úseku od km ......................do km ............................
objížďková trasa ....................................................................................................................................
délka uzavírky ................................... délka objížďky .........................................
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Důvod uzavírky s uvedením rozsahu a způsobu provádění prací
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Termín uzavírky:
(datum, příp. čas, možnost přerušení ve dnech pracovního volna a klidu)
................................................................................................................................................................
Zhotovitel prací v uzavírce, příp. pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce
(adresa, tel. spojení)
................................................................................................................................................................
Dozor nad dodržováním podmínek rozhodnutí bude vykonávat:
jméno, příjmení a adresa ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
datum narození, telefon .........................................................................................................................

V …………...……………………dne……..…....…………..

podpis (razítko) žadatele

S t r á n k a 2|3

Přílohy:
-

přehledná situace se zákresem místa zásahu a s vyznačením objížďkové trasy

-

souhlas vlastníka místní komunikace - město Police nad Metují

-

souhlas majitele(ů) komunikací objížďkové trasy

-

vyjádření správce místní komunikace - Technické služby Police nad Metují s. r. o.,
V Domkách 80, Police nad Metují

-

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaného Městským
úřadem Náchod, odborem dopravy a silničního hospodářství na základě zpracovaného návrhu
dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR DI Náchod

-

doklady o projednání s vlastníky a správci komunikací, po kterých má být vedena objížďka

-

doklady o projednání s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo
nařízena objížďka

-

harmonogram prací – množství a časový průběh, pokud je doba uzavírky a objížďky delší než 3
dny a týká-li se stavebních prací

-

výpis z obchodního rejstříku firmy žadatele

-

pověření pro případného zástupce žadatele

-

zaplacení správního poplatku při podání žádosti

Upozornění
Žádost o povolení uzavírky se doručí silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem
požadovaného uzavření komunikace (§ 39 odst. 3 vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích)
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