
 
 
 
Městský ú řad Trutnov, odbor výstavby (silni ční správní ú řad) 
Slovanské nám ěstí 165, 541 01  Trutnov  
 

Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavírky místní komunikace a na řízení objížďky  
(§ 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 
 
Žadatel: 
Příjmení, jméno, obchodní jméno, název firmy: ................................................................................. 

Trvalý pobyt, sídlo firmy, PSČ: ........................................................................................................... 

zastoupen............................................................................................................................................ 

Datum narození nebo IČO: ......................................... tel. č.:............................................................. 

Přesné ur čení uzavírky (začátek, konec, místopisný průběh):.......................................................... 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Doba trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního klidu:................   
............................................................................................................................................................                     

Důvod uzavírky:  ................................................................................................................................ 

Popis objízdné trasy: ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

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

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

Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému povo len:   ANO / NE 

Jméno, p říjmení, datum narození, adresa, telefoní číslo osoby odpov ědné za organizaci, 

zabezpečení akce, která je důvodem uzavírky:..................................................................................  

............................................................................................................................................................... 
 
"Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně 
osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na našich webových stránkách (http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/gdpr)."  
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních údajů 
lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora). 
 
Datum: ............................................................ Podpis, razítko: ......................................................... 
 

Žádost o povolení uzavírky se podává nejpozd ěji 30 dní p řed dnem zahájení požadované 
uzavírky! 
 

Přílohy :  
- 2x snímek pozemkové mapy s vyznačením místa uzavírky a objízdné trasy 
- návrh dopravního opatření (včetně návrhu dopravního značení) 
- stanovisko vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena 
- stanovisko vlastníka pozemní komunikace, po která má být vedena objízdná trasa 
- harmonogram prací, je-li uzavírka požadována z důvodu stavebních prací a je delší než 3 dny 
- souhlas dotčeného dopravního úřadu, dojde-li k dotčení autobusové dopravy (MHD, linka) 
- stanovení dopravního značení ( vydává zdejší úřad, lze požádat samostatně nebo současně   
  se žádostí o povolení zvláštního užívání )  


