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Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice VI 

Odbor investic, dopravy a životního prostředí 
Kostnická 865, 530 06 Pardubice 

_________________________________________________________________________________________________ 

Tel.: 466 797 970, 466 301 166            e-mail: podatelna@umo6.mmp.cz 
 
 
 
 
 
 
 
místní komunikace ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
v platném znění a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích 
 
Žádost se předkládá nejlépe nejpozději 30 dní přede dnem požadované uzavírky 
 
Žadatel 
 
Jméno a příjmení / název:  ……………………………………………………………………... 
 
Datum nar. /IČ: ……………………….. Telefon: …………………………………. 
 
Trvalé bydliště / sídlo:   ………………………………………………………………………... 
 
………………….……………………………………………… PSČ: ….……….…………. 
 
Druh uzavírky:    Úplná   Částečná 
 
Doba trvání uzavírky:  od (datum / hodina) ………………………………………….......
  
    do (datum / hodina) ……………………………………………... 
 
Přerušení (ve dnech pracovního volna a prac. klidu): ………………………………….......   
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Přesné místo určení uzavírky: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací, také jejich rozsah, způsob  
Provádění a označení zhotovitele stavebních prací) :      
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Návrh trasy objížďky:     …………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVÍRKY  

A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY 
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Osoba zodpovědná za zabezpečení uzavírky a objížďky:  
 
Jméno a příjmení:  ……………………………………………………………………………... 
 
Adresa: …………………………………………………………………………………... 
 
Datum narození: ……………………….. Telefon: …………………………………. 
 
 
Investor stavby:     ..…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 ……………………….   …………………………………… 

datum      podpis žadatele 
      (u právnických osob podpis oprávněné osoby + razítko) 
 
Vyplněním údajů dávám správci osobních údajů, kterým je Statutární město Pardubice - Městský 

obvod Pardubice VI, Kostnická 865, 530 06 Pardubice - Svítkov, IČ:00274046 (dále jen“ správce“) 

souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro 

rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení 

souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací 

prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní 

údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či 

subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace 

o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici https://www.pardubice.eu/urad/mestske-

obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/ 

 
 
 
 
 
-------------------------------- 
             podpis 

 
K žádosti nutno doložit: 

 situační výkres, ze kterého bude zřejmé místo uzavírky a trasa objížďky 
 stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je to zapotřebí 
 plná moc k zastupování 

 
 
Poučení: 
 
 Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace předkládá ten, v jehož zájmu nebo 
kvůli jehož činnosti má být uzavírka povolena a objížďka nařízena. Jsou-li takovým důvodem 
stavební práce, předkládá žádost zhotovitel. 
 
 Žádost právnických osob o uzavírku podepisuje a rozhodnutí bude vydáno pouze 
statutárnímu zástupci firmy, případně zástupci, který se prokáže platnou plnou mocí. 
 
 Při podání neúplné žádosti bude žadatel vyzván k doplnění a řízení bude dle ust. § 64 
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, přerušeno. Nebude-li výzvě 
vyhověno, zahájené řízení se dle ust. § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., o správním 
řízení, zastaví. 

https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-vi-svitkov/radnice/gdpr/
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Stanovisko vlastníka komunikace zastoupeného Městským obvodem Pardubice VI 
 
Souhlasí – nesouhlasí s výše uvedeným zvláštním užíváním pozemní komunikace 
 
Dne:                 
 
 
Jméno:      Podpis:  
 

 
Stanovisko Policie České republiky, dopravní inspektorát (v případě nařízení objížďky)
   
 
 
 
 ……………………….   …………………………………… 
  datum       podpis a razítko 
 
 

 
Vyjádření vlastníka pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka: 
 
- pro silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic, Hlaváčova 902, Pardubice 
- pro silnice II. a III. třídy Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 
- pro místní komunikace příslušný městský obvod Pardubic 
 
 
 
 
 ……………………….   …………………………………… 
  datum       podpis a razítko 
 
 

 
Vyjádření obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena 
objížďka: 

 

 

 

 

……………………………   …………………………………… 

   dne     podpis + razítko 
 

 
Vyjádření dotčeného dopravního úřadu (Krajský úřad PK, pro MHD Magistrát města 
Pardubic) : 

 

 

 

 

 

……………………………   …………………………………… 

   dne     podpis + razítko 
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Stanoviska dotčených silničních správních úřadů, pokud se uzavírka týká jiných 
územních obvodů: 
 


