
Městský úřad  Blansko
Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství

nám. Republiky 1, 678 01 Blansko
Tel.: 516 775 700

e-mail: stavebni@blansko.cz
__________________________________________________________________________

v ......................dne ..................

Ž á d o s t

o povolení úplné nebo částečné+) uzavírky silnice II., III. třídy, místní komunikace +)
a o stanovení příp. objížďky+)

Žadatel (v případě,  že uzavírka je z důvodu stavebních prací  - jejich zhotovitel) - jméno,  místo 
trvalého pobytu, IČO, telefon)
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................

a/  Silnice  č.,   místní  komunikace  +)  vymezení  uzavírky (délka  uzavírky,  přesné  určení 
začátku  a  konce  dle  staničení  silnice,  místopisný  průběh,  kterých  obcí-  zastavěným územím se 
uzavírka dotkne) 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

b/ Doba trvání uzavírky (od - do, lze přerušit uzavírku po pracovní době žadatele- dodavatele, ve 
dnech pracovního volna a pracovního klidu)
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

c/ Důvod uzavírky (pří provádění stavebních prací,  jejich rozsah, způsob provádění a označení 
toho, kdo má tyto práce provádět)
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

d/ Návrh objížďkové trasy (čísla silnic, místopis, kterých obcí se v zastavěném území objížďka 
dotkne, přesná délka objížďkové trasy v km a rn, dle staničení silnice)
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 



e/ Odpovědná osoba za zabezpečení  a organizaci  prací  z důvodu uzavírky a objížďky (jméno, 
příjmení, adresa pracoviště, tel. spojení, adresa bydliště, č.tel.)
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

Návrh  termínu  příp.  ústního  projednání  uzavírky,  objížďky (s  vlastníky  pozemních 
komunikací a obcemi, dotčenými uzavírkou a objížďkou, Policií  ČR, Dopravním inspektorátem a 
provozovatelem dráhy , jde-li o silnici, na níž je umístěna dráha)
................................................................................................................................................ 

........................................
podpis žadatele /razítko/

+) nehodící se škrtněte

Přílohy žádosti:
1. 1x situace s vyznačením uzavírky silnice nebo místní komunikace  a návrhem objížďkové trasy .

2. Předchozí souhlas  Policie  ČR, okresního ředitelství  Blansko,  Dopravního inspektorátu,  tel.  č. 
974 631 254, s uzavírkou a objížďkou.

3. a) Vyjádření vlastníka, resp. správce uzavřené silnice a silnic po objížďkové trase, tj. Správy a 
           údržby silnic Blansko, Komenského 2, 678 11 Blansko, tel. č. 516 417 301.
        b)Vyjádření vlastníka uzavřené místní komunikace tj. Město Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 
            Blansko, tel. č. 516 775 168.

4. Vyjádření vlastníka pozemní komunikace (jiné než silnice), dotčeného vedením objížďkové trasy.

5. Vyjádření obcí, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka.

6. Vyjádření provozovatele dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha.

7. Vyjádření  (převažujících)  dopravců  v linkové  osobní  dopravě,  jde-li  o  uzavírku  na  pozemní 
komunikaci, na níž je tato doprava provozována.

8. Vyjádření  ostatních  silničních  správních  úřadů,  týká-li  se  uzavírka  územního  obvodu  více 
silničních správních úřadů.

9. Souhlas dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní 
dopravy .

10. Harmonogram stavebních  prací  (v  případě  uzavírky delší  než  3  dny),  který  bude  obsahovat 
množství a časový průběh jednotlivých druhů prací).

11. Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.

12. Nejde-li o havárii, žádost o povolení uzavírky se doručí příslušnému silničnímu úřadu nejpozději 
30 dní před dnem požadovaného uzavření silnice nebo místní komunikace


