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odbor dopravn �-správní 
odd�lení silni �ního hospodá �ství 

 

 
 

ŽÁDOST O STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNA �ENÍ 
 
Žadatel: 
 
Fyzická osoba  – jméno a adresa žadatele/� (ob�an, manželé) 

Jméno a p	íjmení:  …………………………………………………………………….…… Titul:  …………………… 

Datum narození:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní adresa pro doručování (pokud je odlišná od trvalého pobytu): 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………………… PS
: …….………….… 

Místo trvalého pobytu: 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………………… PS
:  …….………….… 

 
Podnikatelský subjekt  (fyzická osoba podnikající, právnická osoba) 

Název, obchodní firma:  …………………………………………………………………………………………… 

Oprávn�ná osoba:  ………………………………………………………………… I
:  …….…………. 

Adresa sídla: 

Ulice, �. p.:  …………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………… PS
:  ….………….… 

 
Zástupce  – na základ� plné moci 

Jméno a p	íjmení/Název: ………………………………………………………………… Titul:  ……………….…. 

Datum narození/I
:  ……………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní adresa pro doručování (pokud je odlišná od trvalého pobytu): 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………… PS
: …….………….… 

Místo trvalého pobytu/Adresa sídla: 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………… PS
:  ….………….…… 

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve zn�ní pozd�jších p	edpis�, žádáme M�stský ú	ad Otrokovice, odbor dopravn�-správní, o stanovení 
místní/p �echodné 1) úpravy provozu na pozemních komunikacích.  
 
NÁZEV DOTENÉ KOMUNIKACE 


íslo; název ulice: ……………………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ……………………………………………………………………………………………………… 

V úseku:  ……………………………………………………………………………………………………… 

V termínu:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Stanovení trasy objíž�ky2): ……………………………………………………………………………………………… 

dle situace dopravního zna�ení a dopravního za	ízení – schéma B/   
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Zásad pro p�echodné dopravní zna�ení na pozemních komunikacích – TP 66  
 
D�vodem pro stanovení dopravního zna�ení je (napsat název a �íslo DZ a popsat d�vod a p�ínos):  
 

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

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

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

 
OSOBA ZODPOV�DNÁ ZA INSTALACI A STAV DOPRAVNÍHO ZNA �ENÍ PO DOBU UMÍST�NÍ 
(OMEZENÍ PROVOZU) 
 

Jméno a p�íjmení:  …………………………………………………………………….…… Titul:  …………………… 

Datum narození:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Tel./fax/e-mail:*)  ……………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní adresa pro doručování (pokud je odlišná od trvalého pobytu): 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………………… PS�: …….………….… 

Místo trvalého pobytu: 

Ulice, �. p.:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Obec:  ………………………………………………………………………… PS�:  …….………….… 

Zam�stnán: ………………………………………………………………………… I�:  …….………….… 
 
DOPL	UJÍCÍ ÚDAJE  (žadatel m�že uvést údaje, pokud to považuje pro �ízení ve v�ci za pot�ebné) 
 

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

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

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

 
V ………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………. 
�itelný podpis, (razítko) 
 
P
ílohy 
P�iložené dokumenty ozna�te, prosím, zak�ížkováním v ráme�ku. 

 Kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejst�íku 
 Kopie dokladu prokazujícího zp�sobilosti pro zajišt�ní jakosti p�i provád�ní, osazování, umís�ování 

zna�ek, dopravních za�ízení a za�ízení pro provozní informace (dle bodu 6. TP 65 – Zásady pro 
dopravní zna�ení na pozemních komunikacích) 

 Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkon�, a to v p�ípad�, že žádost je 
podána v zastoupení, pro doru�ování fyzickým osobám do vlastních rukou zákon �. 500/2004 Sb., 
správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyžaduje plnou moc s ú 
edn� ov�
eným podpisem   

  P�ehledné schéma (situace) navrženého dopravního zna�ení (jak stávající tak nov� navržené) 
  Písemné vyjád�ení Policie �R, Dopravního inspektorátu Zlín 
  Písemné stanovisko vlastníka (majetkového správce) dot�ené komunikace (komunikací)  
  Vyjád�ení drážního ú�adu, jedná-li se o ustanovení § 77 odst. 3 zákona �. 361/2000 Sb. 

 
Dležité upozorn �ní:  

U fyzických osob podnikajících pod obchodním jménem a u právnických osob je t�eba uvést p�esné obchodní jméno 
podle živnostenského listu, koncesní listiny a obchodního rejst�íku a I�.  
______________________________________________ 
1) Nehodící se škrtnout 
2) V p�ípad� stanovení p�echodné úpravy provozu 


