
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem  
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem  

 
odbor dopravní a správní,  

oddělení dopravy a s i lničního hospodářství  

 

 

 

Žadatel 
Příjmení 
(název firmy) 

 

Jméno (jména)  

Datum narození  
(identifikační číslo) 

 

Místo trvalého pobytu 
(adresa sídla firmy 
nebo místo podnikání) 

 

Nepovinné údaje 

Adresa pro doručování   

Telefon  

E-mail  

Datová schránka  

Žádost o uzavírku silnice nebo místní komunikace – částečnou 

 úplnou 
 

podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 

 

Číslo silnice, nebo název místní komunikace:   

Přesné určení místa uzavírky (místo, délka úseku, označení podle uzlových bodů nebo 

staničení nebo slovní popis):  

___________________________________________________________________________ 

Doba uzavírky (datum, čas) :    

a nařízené objízdné trasy dle  

Možnost přerušení ve dnech pracovního volna a klidu:  

Důvod uzavírky: 

 



 

 

Zodpovědná osoba (jméno, datum narození, adresa, firma, 

telefon):____________________________________________________________________

_____ 

v                               , dne                     ,   podpis _______________________ 

Přílohy: 

- návrh objízdných tras včetně grafické přílohy (zákres v přehledné mapce) 
- stanovení dopravního značení pro silnici II, III třídy a místní komunikace (vydává zdejší silniční 

správní úřad, lze požádat samostatně nebo současně s podáním žádosti o uzavírku) 
- pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních 

prací, musí být přiložen harmonogram prací obsahující množství a časový průběh 
jednotlivých druhů prací  

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

- případné další vhodné podklady 

 

Doložením výše uvedených příloh zjednodušíte a urychlíte správní řízení. 

  

Upozornění 

- Žádost o povolení uzavírky se doručí silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem 
požadovaného uzavření komunikace. 

- Označení uzavírky nebo objížďky upravuje zvláštní předpis. 
- Pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních 

prací, musí být na začátku uzavírky navíc umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení 
a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické 
osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena. 


