Magistrát města Havířova
Odbor komunálních služeb
oddělení dopravy
Svornosti 2/86
736 01 Havířov – Město

Žádost o povolení k omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami
dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších změn a doplňků
Žadatel:
u právnických osob (obchodní firma, IČ, adresa sídla společnosti, adresa pro doručování, telefon)
u fyzických osob (jméno, příjmení, datum narození, místo pobytu, adresa pro doručování, telefon)
u fyzických osob podnikajících (jméno, příjmení, dodatek-druh podnikání, IČ, místo podnikání, adresa
pro doručování, telefon)

..…………………………………………………………………………………………………………..
……………………..……………….…………………………………………………………………….
……………………………... …...……………………………………………………………………….
……………………………………..……………………………………………………………………..
……………………..……………….…………………………………………………………………….
Žádáme o povolení k omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami pozemní komunikace
z důvodu:
………………………………………………………………………………………………….............
………………..…………………………………………………………….…..………………………...
Přesné určení uzavírky (podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace,
název pozemní komunikace):
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
Doba uzavírky pozemní komunikace (datum) s případnou možností jejího přerušení ve dnech
pracovního volna a pracovního klidu:
od:………………………………………
do:………………………………………
Návrh trasy objížďky:………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Osoba zodpovídající za průběh uzavírky:
u právnických osob (obchodní firma, IČ, adresa sídla společnosti, zodpovědná osoba za firmu, telefon)
u fyzických osob (jméno, příjmení, datum narození, místo pobytu, telefon)
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................

Odhadovaný vliv omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami pozemní komunikace na
bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku pozemní komunikace a návrh vzniklé
situace:
………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….............
Další účastníci řízení žadateli známí:
……………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………..

K žádosti přikládám:
 situační snímek se zakreslením místa, zjednodušena projektová dokumentace, technická zpráva,
návrh trasy objížďky
 souhlas dotčeného dopravního úřadu, dojde – li k omezení autobusové dopravy
 při zastupování – plnou moc
 návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě uzavírky a na
trase objížďky
 písemný souhlas vlastníka pozemní komunikace (u místních komunikací odbor komunálních služeb
Magistrátu města Havířova, u silnic II. a III. třídy Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko
Karviná)
 písemný souhlas ostatních silničních správních úřadů, týká-li se uzavírka územního obvodu více
silničních správních úřadů
 kopie živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku

Souhlasím se zpracováním osobních údajů k vedení řízení o povolení k omezení obecného užívání
uzavírkami a objížďkami v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád po dobu stanovenou v zákoně 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě. Beru na vědomí, že mám právo na přístup k osobním údajům, na výmaz, na opravu, resp.
doplnění, na omezení zpracování na přenositelnost údajů, vznést námitku, nebýt předmětem
automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky tj. právo nebýt
předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky bez účasti lidského faktoru, které zahrnuje i profilování.

V Havířově dne:…………………………

Podpis:………………………….........

