
Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

   Návrh na stanovení místní a přechodné úpravy provozu   

podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

(formulář návrhu musí být vyplněn u právnických a podnikajících fyzických osob přesně podle výpisu 

z obchodního rejstříku, živnostenského listu; u soukromých fyzických osob podle osobních dokladů) 
 

 

Navrhovatel (osoba, v jejímž zájmu je umístění, úprava nebo zrušení dopravního značení) 

 

Obchodní jméno (jméno, příjmení) ………………………………………………………………... 

 

Sídlo (adresa) ………………………………………………………………………………………. 

 
IČ: 1) ……………………………..                      Dat.nar.: 2)…………………………………………………. 

 

Telefon:…………………………….                   E-mail (nepovinné):………………………………………. 

 

Statutární orgán (u právnické osoby) : …………………………………………………………….. 

 

Podávám tímto u odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice návrh na stanovení  

místní – přechodné *)  

úpravy provozu na pozemních komunikacích 

silnici II. a III. třídy – místní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci *)  

 

Důvodem a přínosem pro stanovení dopravního značení je:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Dotčená pozemní komunikace 
 

Silnice č. .………… v místě (úseku) ………………………… obec (k.ú.) …..………………….. 

 

Místní komunikace – veřejně přístupná účelová komunikace *) ul. ...………………………... 

 

v místě (úseku) : ………………………………………………  obec (k.ú.) . ..…………………… 



------------------------------------------------------------- 
*) nehodící se škrtněte 

1) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby 
2) vyplní fyzické osoby 
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Návrh požadované úpravy, název a číslo DZ : …………………………………………………. 

 

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

 

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

 

V termínu (na dobu) : ……………………………………………………………………………… 

 

Náklady s tím spojené uhradí navrhovatel – jiná fyzická, právnická nebo podnikající fyzická 

osoba *)  

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

 

 
Za instalaci a stav místní – přechodné *)  úpravy provozu (dopravní značení) bude odpovědný: 

 

Obchodní jméno: 1)  ………………………………………………………………………………. 

 

Jméno a příjmení konkrétní osoby : ………….…………………………………………………… 

 

Sídlo (adresa bydliště) : …………………………………………………………………………… 

 

IČ: 1) ……….………………………    Dat. nar.: 2) ………………….………………………….. 

 

Telefon ……………………………… 

 

Přílohy návrhu : 

- Přehledná situace se zakreslením stávajícího a požadovaného dopravního značení, případně 
jeho změny nebo zrušení, včetně situace širších vztahů (dokumentace dopravního značení a 
důvodová zpráva) 

- Písemné vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie Zlínského 
kraje (po předložení projektové dokumentace /viz první odstavec/ zajistí odbor dopravy MěÚ 
Luhačovice) 

- Písemné vyjádření drážního úřadu, jde-li o užití dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" 
před železničním přejezdem a dopravní značky "Železniční přejezd se závorami", "Železniční 
přejezd bez závor", "Návěstní deska", "Tramvaj" a "Dej přednost v jízdě tramvaji!" (po předložení 
projektové dokumentace /viz první odstavec/ zajistí odbor dopravy MěÚ Luhačovice) 

- Písemné stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace (u silnic II. a III. třídy – Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, p. o., u místních komunikací – obec, příp. majetkový správce) 

- Platný výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu žadatele. (u právnických a 
podnikajících fyzických osob) 

- Plná moc v případě zastoupení navrhovatele zmocněnou osobou 

 

 
 
 

 
Datum …………………………………….    ………………………………………… 
                          razítko, podpis navrhovatele 


