
Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

  Oznámení vlastníka o umístění místní – přechodné *) 

úpravy provozu na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná 
podle § 77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

(oznámení musí být vyplněno u právnických a podnikajících fyzických osob přesně podle výpisu 

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

 

Vlastník účelové komunikace, která není veřejně přístupná 
Obchodní jméno (jméno, příjmení) ………………………………………………………………... 

 

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

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

 

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

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

 

 

Oznamuji tímto odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice umístění místní – přechodné* 

úpravy provozu (dopravního značení) na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná  

 

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

 

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

 

 

 

Důvodem a přínosem pro úpravu dopravního značení je : …………….…………………………. 

 

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

 

 

 

Úprava spočívá v (přesný popis a název DZ) : ……………………………………….. 

 

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

 

v termínu (na dobu): ……………………………………………………………………………….. 

 

Náklady s tím spojené uhradí: …………………………………………………………………….. 
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Za instalaci a stav místní – přechodné *)  úpravy provozu (dopravního značení) bude odpovědný: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Telefon ……………………………… 
 

 

Přílohy žádosti : 

- Přehledný situační náčrt se zakreslením předešlého a nového dopravního značení, případně 
jeho změny nebo zrušení 

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

- Plná moc v případě zastoupení vlastníka zmocněnou osobou 

 

 

 
 
Datum …………………………………….    ………………………………………… 
                           razítko, podpis žadatele 

 

 

Upozornění: 

S odkazem na ustanovení § 77a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) místní a přechodnou úpravu provozu 
a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její 
vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo 
zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
(odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice). 
▪ Řešení dopravního značení musí být zpracováno v souladu se zákonem o silničním provozu, 

s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s příslušnými technickými 
podmínkami pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

▪ K oznámení vlastníka účelové komunikace o umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo 
zařízení pro provozní informace nutno doložit situaci umístěného dopravního značení na předmětné 
účelové komunikaci v místě stavby. 

V případě že není splněna podmínka bezpečnosti podle § 78 odst. 2. zákona o silničním provozu, nařídí 
obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice) dle ustanovení 
§ 77a odst. 2 zákona o silničním provozu odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo 
zařízení pro provozní informace. Pro účely posouzení zajištění bezpečnosti silničního provozu si obecní 
úřad obce s rozšířenou působností vyžádá stanovisko policie. 

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

1) vyplní právnické a podnikající fyzické osoby 
2) vyplní fyzické osoby 


