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Žádost o povolení částečné*/úplné* uzavírky pozemní komunikace ve smyslu ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních  komunikacích, ve  znění  pozdějších  předpisů a ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997  Sb., kterou  se  provádí    
zákon o pozemních   komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 

*) nehodící se škrtněte 
 

Žadatel:    jméno a příjmení/obchodní firma:……………………………………………………………………… 
                  trvale bytem/sídlo:…………………………………………………………………………………………….. 
                  datum nar./IČO:.………………………………………………………………………………………………… 
                  odpovědný pracovník/telefon, e-mail: ………………………………………………………………. 
 
Investor:   jméno a příjmení/obchodní firma:……………………………………………………………………… 
                  trvale bytem/sídlo:…………………………………………………………………………………………….. 
                  datum nar./IČO: .……………………………………………………………………………………………….. 
                  odpovědný pracovník/telefon, e-mail: ………………………………………………………………. 
 
Zhotovitel:  jméno a příjmení/obchodní firma:……………………………………………………………………… 
                  trvale bytem/sídlo:…………………………………………………………………………………………….. 
                  datum nar./IČO: ………………………………………………………………………………………………… 
                  odpovědný pracovník/telefon, e-mail: ………………………………………………………………. 
 
  
Druh uzavírky **):                
 
□ částečná                                                         □  úplná          
 
**) zaškrtněte druh 
 
Přesné určení místa uzavírky:      
 
Název ulice (komunikace):……………………………………………………………………………………………………….. 
 
č. p. / č. o:.…………………………….…………………………………………………………………………………………………. 
 
Parcelní číslo dotčených pozemků:………………………………………………………………………………………….. 
 
v k. ú.:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Termín užívání:…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
 
Účel:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Objízdná trasa (popřípadě DIO):………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………….………………………………………………………………………............................................ 
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Upozorňujeme, že žadatel musí zajistit označení stavby na viditelném místě tabulkou 
s uvedením údajů: název stavby, termín dopravních omezení, název investora, jméno 
a příjmení odpovědného pracovníka a tel. kontakt. 
 
Příloha: 
 

 3x situační plánek (DIO) s vyznačením šíře chodníku a průchodu pro pěší (u pozemních 
komunikacích zpracovat návrh dopravního značení s uvedením stávajícího dopravního 
značení 

 grafický návrh objízdné trasy v širších souvislostech  

 souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace, popř. vlastníků dotčených 
pozemků 

 vyjádření komise koordinace TSK hl. m. Prahy (TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 
110 15 Praha 1) 

 souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie. 
Tento souhlas lze získat na Odboru dopravy ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41  
Praha 4 

 kopie stavebního povolení nebo ohlašovací povinnosti, popř. nařízení stavebního dohledu 
OV ÚMČ Praha 11 

 u právnické osoby výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, u 
 fyzické osoby podnikatele kopie živnostenského listu nebo koncesní listiny 

 plná moc k jednání, pokud je účastník řízení zastoupen druhou osobou či statutárním 
orgánem společnosti, v souladu s ust. § 33 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů 

 souhlas DP hl. m. Prahy či jiného dopravce, pokud zvl. užívání vyžaduje např. práce 
v prostoru zastávky, omezení provozu linek, dočasné přemístění zastávek apod. 

 technická zpráva (např. etapy výstavby, technologický postup, dopady na bezpečnost a 
plynulost silničního provozu, dopady na obyvatele apod.) 

 harmonogram stavebních prací 

Žádost je nutné doručit nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací.  

Upozorňujeme, že opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu minimálně 10 dnů.  

Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách městské části - 
www.praha11.cz 
 
 
 
 
V Praze dne:…………………………………                                               Podpis: …………………………………… 
                                                                                                                           (razítko), podpis žadatele
 

http://www.praha11.cz/

