
Magistrát  města České Budějovice 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 

370 92 České Budějovice 

 

V…..………………..……dne……………… 

 

 

Žádost o povolení uzavírky silnice 
(podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – silniční zákon a § 39 

prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb.) 

 

 

Žádám/-e/ o povolení uzavírky silnice číslo: 

 
 

 

 

v kat. území: ……………………………………………………………………………………. 

v úseku: 

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

z důvodu: 

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

na dobu od:                                                         do: 

(v příloze doložte harmonogramem a popisem prací vyžadujících uzavírku silnice) 

 

 

ŽADATEL: ……………………………………………………………………………………. 
 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(jméno fyzické nebo právnické osoby – obch. název firmy) 

odpovědný pracovník firmy: 

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

Datum narození: ………………………….  IČ: ……………………………………………..... 
 

adresa: 

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

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

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

PSČ: ………………………………… telefon: ………………………………………………... 

 

Podpis žadatele:                                                            Razítko firmy: 

 
 

 
 

./. otočte./. 



2. strana žádosti o povolení uzavírky silnice 

 

Objížďka je navržena takto: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
(uveďte podrobný místopisný popis trasy objížďky a doložte jej grafickou přílohou) 

 

Vedení pravidelných autobusových spojů (ČSAD, MHD) se navrhuje takto: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
(uveďte podrobný místopisný popis trasy objížďky a doložte jej grafickou přílohou a stanoviskem provozovatele 

dotčeného autobusového spoje) 

 

Stanovisko Policie ČR – dopravního inspektorátu v Č. Budějovicích, Plavská 

(tel. 974 226 258, 974 226 572) k žádosti o povolení uzavírky silnice 
 

S uzavírkou výše uvedené silnice v předmětném úseku a s navrženou objížďkovou trasou 

souhlasíme – nesouhlasíme – požadujeme samostatně projednat při místním šetření 
                                                           (nehodící se škrtněte) 

 

za těchto podmínek:……………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

V Č. Budějovicích dne: ………………………….                                    Razítko 

                                                                                               Policie ČR – DI v Č. Budějovicích 

                                                                                                   + podpis odpov. pracovníka 
 

 

Stanovisko Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o.,  Nemanická 10, 

České Budějovice (tel. 387 220 905) k žádosti o povolení uzavírky silnice 
 

S uzavírkou výše uvedené silnice v předmětném úseku a s navrženou objížďkovou trasou 

souhlasíme – nesouhlasíme – požadujeme samostatně projednat při místním šetření 
                                                           (nehodící se škrtněte) 

 

za těchto podmínek: …………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 

 

V Č. Budějovicích dne: ………………………..                                         Razítko  

                                                                                           Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o. 

                                                                                                  + podpis odpovědného pracovníka 


