Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy – silniční správní úřad
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Žádost

o stanovení místní úpravy provozu – ZTP / P

podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
(žádost musí být vyplněna u právnických a podnikajících fyzických osob přesně podle výpisu z obchodního
rejstříku, živnostenského listu; u soukromých fyzických osob podle osobních dokladů)

Žadatel
Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………..............
Adresa: …….……………………………………………………………………………………………..
Dat.nar.: …………………………………
Telefon:………………………………….

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

Žádám tímto odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice o stanovení místní úpravy provozu
na pozemní komunikaci:
1) silnici č. *) …………… v místě (úseku) ………………………… obec :…………………………..
2) místní komunikaci (ul.) *) …………………………………………………………………………
v místě (úseku) : …………………………………………… obec : ……………………………………
Důvodem a přínosem pro stanovení dopravního značení je: ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………........................
Rozsah dopravního značení:
a) (pro osoby, které nejsou pohybově postižené)
IP 12 – Vyhrazené parkoviště
s uvedením RZ vozidla místo nápisu RÉSERVÉ : ………………………
V 10e – Vyhrazené parkoviště
b) (pro osoby používající invalidní vozík, nebo z jiného důvodu potřebují širší parkovací místo)
IP 12 – Vyhrazené parkoviště
se symbolem č. 225 „Osoba na invalidním vozíku“ a uvedením RZ vozidla místo
nápisu RÉSERVÉ : ………................
V 10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu
těžce pohybově postiženou
------------------------------------------------------------*) nehodící se škrtněte

Za instalaci a stav místní úpravy provozu (dopravního značení) bude odpovědný:
Odpovědný zástupce:
TS Luhačovice – SM Slavičín – obec ……………………..… *) – …………..……………………….
Dopravní značení bude provedeno na náklady: ……………………………………………………….
Odůvodnění:
Jsem držitelem – dcera, syn je držitelem *) průkazu ZTP - ZTP/P *),
vydaného: …………..…………………………. dne: ……………… č. průkazu. ………………………
platnost průkazu do:………………………….
a jsem majitelem osobního automobilu RZ uvedené na titulní straně žádosti.

V …..……………………. dne ……………………

podpis : …………………………..

Přílohy žádosti:
-

-

Přehledný situační náčrt se zakreslením stávajícího a požadovaného dopravního značení, případně jeho
změny nebo zrušení
Písemné vyjádření dopravního inspektorátu krajského ředitelství Policie ČR Zlín – po předložení řádně
zpracované projektové dokumentace (přehledný situační náčrt – viz výše) zajistí odbor dopravy MěÚ
Luhačovice
Písemné stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace (u silnic II. a III. třídy – ŘSZK, p. o.; u místních
komunikací – obec, příp. majetkový správce).

Písemné vyjádření vlastníka, popř. majetkového správce, dotčené pozemní komunikace:
(příslušná obec, ŘSZK, TS Luhačovice, SM Slavičín)
S úpravou provozu na PK dle podané žádosti souhlasíme – nesouhlasíme za podmínek:

----------------------------------------------------datum, podpis, razítko
2

