
 

 

 
Městský úřad Bakov nad Jizerou 

odbor stavební a životního prostředí 
Mírové náměstí 208, 294 01Bakov nad Jizerou 

 

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (provádění stavebních prací, 

pořádání sportovních, kulturních náboženských, zábavních apod. akcí) a povolení 

uzavírky pozemní komunikace 

(dále jen PK) 

v souladu s ust. § 24 a § 25 zák. č. 13/1997 Sb., v platném znění a § 39 a § 40 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zák. č. 13/1997 Sb., v platném znění 

   

1. Žadatel 

Jméno a příjmení  

Tel. kontakt  

Adresa  

Dat. nar. – fyzická osoba  

IČ – právnická osoba  

  

2. Místo zamýšleného zvláštního užívání PK 

Místní část  

Katastrální území  

Název ulice  

 

Vymezení předmětného úseku MK: slovní popis místopisného průběhu (např. před čp. XY … u pp.č. …) případně 

podle označení vzdálenosti v km od začátku dotčené komunikace („staničení“) 

 

 

- u výkopových prací: délka výkopu       m, šířka výkopu       m, celkem       m2   

  



Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (provádění stavebních prací, pořádání sportovních, kulturních 
náboženských, zábavních apod. akcí) 

3. Důvod zamýšleného zvláštního užívání  PK 

(např. překop – podvrt PK z důvodu stavby vodovodní přípojky, cyklistický závod, pouť, ...) 

 

 

4. Termín zvláštního užívání MK od:  do:  

 

5. Uzavírka PK (příslušnou kolonku označte křížkem) 

 nežádáme o povolení uzavírky PK   

 žádáme o povolení    částečné          úplné  uzavírky PK 

Vymezení uzavíraného úseku PK (staničení, místopisný průběh) 

 

 

 

Návrh trasy objížďky v případě plné uzavírky PK  

(nutno doložit grafické znázornění navrhované trasy) 

 

 

 

Návrh přechodného dopravního značení uzavírky PK  

 

 

 

  



Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (provádění stavebních prací, pořádání sportovních, kulturních 
náboženských, zábavních apod. akcí) 

6. Osoba odpovědná za organizování, zabezpečení a průběh zvláštního užívání PK 

 

 

V  Bakově nad Jizerou dne   

  

 Podpis žadatele 
 

 

Nedílnou součástí žádosti jsou následující přílohy:   

• souhlas města – správce dotčené PK 
• grafické znárodnění místa zvláštního užívání PK 
• návrh přechodného dopravního značení (v případě částečné nebo úplné uzavírky) 
• grafický návrh objízdné trasy (v případě úplné uzavírky) 
• Písemné vyjádření příslušného orgánu PČR ke stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase 

objížďky (v případě částečné nebo úplné uzavírky) 
• písemné vyjádření provozovatelů veřejné autobusové dopravy, kteří mohou být úplnou uzavírkou dotčení 

(v případě úplné uzavírky) 


