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Oddělení dopravy a silničního hospodářství
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují
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Žádost o povolení uzavírky silnice nebo místní komunikace a nařízení objížďky podle § 24
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:    Chládek a TinTěra, Pardubice a.s.
   K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
   IČ: 252 53 361 

(jméno, příjmení, datum narození u fyzických osob, IČO u právnických osob, adresa, telefon

Jedná se o uzavírku:          a) silnice II/308
             b) místní komunikace

                                          c) veřejně přístupné účelové komunikace

místo uzavírky       Částečná i úplná - Viz obr. příloha
(ulice, silnice č, staničení)         

doba trvání uzavírky      Pátek 16.12.2022 od 8:00 - Sobota 17.12. do 06:00 SSZ schema C5
       Sobota 17.12. od 06:00 do 18:00 plná uzavírka
       Sobota 17.12. od 18:00 – Neděle 18.12. do 17:00 SSZ schema C5

důvod uzavírky               Oprava poškození žel. Nadjezdu po dopravní nehodě.

návrh trasy objížďky          Viz obr. příloha

odpovědná osoba .      Chládek a TinTěra, Pardubice a.s.
     Luboš Hollas – 602 489 257..

V Novém Městě nad Metují dne 27.9.2022

K žádosti nutno doložit:
- u právnických osob živnostenský  list  nebo výpis  z  obchodního

rejstříku
- za žadatele může provádět právní úkony pouze osoba uvedená

ve výpisu z obchodního rejstříku jako statutární zástupce nebo
osoba k tomuto účelu pověřená plnou mocí

- situační nákres požadované uzavírky včetně staničení
- návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy (návrh dopravního značení)
- je-li  důvodem  uzavírky  provádění  stavebních  prací,  doloží  se  také  jejich  rozsah,  způsob

provádění a jméno dodavatele
- pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než 3 dny a týká-li se stavebních 

prací, musí být doložen harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých 
druhů prací

- souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek 
linkové dopravy
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