
 

Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

Žádost o povolení uzavírky a objížďky místní – VÚK *) – komunikace 

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

 
(žádost musí být vyplněna u právnických a podnikajících fyzických osob přesně podle výpisu z obchodního rejstříku, 

živnostenského listu; u soukromých fyzických osob podle osobních dokladů) 

 

 

ŽADATEL (osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce) 
 

Obchodní jméno (jméno, příjmení)  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Sídlo (adresa) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IČO:  ……………………………….                       Datum nar.: ………..………………..……………………… 
 
Telefon :  ………………………….                        E-mail (nepovinné):………………………………………… 

 

 

UZAVÍRKA ČÁSTEČNÁ – ÚPLNÁ *) 
 

Místní – veřejně přístupná účelová komunikace *)………………………………….. km ……………………… m …………. 

 
Místopisné určení úseku uzavírky…….…………………………………………..……………………………………………….. 

 
Obec………………………………….  k. ú.  …………………………………………….  
 
v termínu: 1) od………………………… do………………………..    účel (důvod) 2) …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Název stavby (akce) ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

NÁVRH TRASY OBJÍŽĎKY  (přiložit jasný a srozumitelný grafický náčrt !) 

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

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

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

 

OSOBA ODPOVĚDNÁ za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti 

Obchodní jméno (jméno, příjmení) : ……………………………………………………………………….................................... 
 
Sídlo (adresa) : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
IČO:……………………………..    Datum nar.:…………………………………..  Telefon :  …………………………………….. 

 
 
 

Poznámky 

1) Pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než 3 dny a týká-li se stavebních prací, musí být uveden 
harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací;  

2) Je-li důvodem uzavírky provádění stavebních prací, uvede se také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má 
tyto práce provádět 

*)    nehodící se škrtněte 

 



 
 

Následující údaje vyplnit pouze pokud za žadatele žádá jiná osoba! 

 

OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE - ZMOCNĚNEC 

 
Obchodní jméno (jméno, příjmení)  ………………………………………………………………………………………………. 
 
Sídlo (adresa) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
IČO: …………………………………………..           Datum nar.: ……………………………………………… 
 
Zastoupení na základě …………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                (plná moc, mandátní smlouva apod.) 

 
 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI  

- Grafický náčrt (schéma) uzavírka a objížďky (pokud bude nařízena) 

- Harmonogram prováděných prací 1) 

- Stanovení dopravního značení (na základě žádosti stanovuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po 
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie) 

- Vyjádření KOVED ZK v případě možného vlivu na linkovou osobní dopravu 

- Souhlas dopravního úřadu (KÚZK ODaSH), pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy  

- Vyjádření ČSAD Vsetín, ČSAD Uherské Hradiště a HOUSACAR v případě možného vlivu na linkovou osobní dopravu 

- Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku žadatele, odpovědné osoby (pokud není zaměstnancem žadatele), 
oprávněného zástupce 

- Plná moc (mandátní smlouva) pro oprávněného zástupce žadatele 

- Stanovisko vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena, a vlastníka pozemní komunikace, po níž má být vedena 
objížďka – po předložení výše uvedených příloh zajistí odbor dopravy MěÚ Luhačovice 

- Stanovisko obce (pokud není totožná s vlastníkem komunikace), na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka 
nebo nařízena objížďka – po předložení výše uvedených příloh zajistí odbor dopravy MěÚ Luhačovice 

- Stanovisko provozovatele dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na které je umístěna dráha – po předložení výše uvedených 
příloh zajistí odbor dopravy MěÚ Luhačovice 

- Stanovisko Police ČR, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci – 
po předložení výše uvedených příloh zajistí odbor dopravy MěÚ Luhačovice 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Žádost musí být dle §39 odst. 3. vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, doručena ODMěÚ Luhačovice nejpozději 30 dní před 
dnem požadovaného uzavření komunikace s uvedenými přílohami a požadovanými doklady.  

Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky nepodléhá správnímu poplatku. 

 

 

 

 

 

 
Datum …………………………………….    ………………………………………… 
          razítko, podpis žadatele 

 


