Adresa příslušného úřadu
Úřad:

Městský úřad Vizovice
odbor dopravy a silničního hospodářství
Ulice:
Masarykovo náměstí 1007
PSČ, obec: 763 12 Vizovice
V …………...……………………dne……..…....…….

Věc:

ŽÁDOST O STANOVENÍ MÍSTNÍ1) – PŘECHODNÉ1) ÚPRAVY
PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

podle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
I.

Žadatel(-é)

fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování,
není-li shodná s místem trvalého pobytu)
fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též
adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)
právnická osoba
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro
doručování, není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Žadatel jedná
samostatně
je zastoupen: jméno, příjmení /název nebo obchodní firma/ zástupce; místo trvalého
pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(U právnických nebo podnikajících fyzických osob musí být žádost vyplněna přesně podle výpisu z obchodníku rejstříku
nebo živnostenského listu, u soukromých fyzických osob podle dokladu totožnosti)

III. Označení silnice, místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace
číslo (název): …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
katastrální území ………………………………………………………………………………
v úseku (km): …………………………………………………………………………………..
z důvodu: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
v termínu (na dobu): ………………………………………………………………………......
na náklady: …………………………………………………………………………………….
Osoba odpovědná za instalaci a provedení dopravního značení:
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

……………………………
podpis žadatele
(razítko)
Přílohy k žádosti:
1. Přehledný situační výkres se zakreslením umístění (zrušení) stávajícího
a požadovaného dopravního značení
2. Písemné stanovisko vlastníka (majetkového správce) dotčené pozemní komunikace
(pro silnice II. a III. třídy - Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, Zlín)
3. Písemné vyjádření příslušného drážního úřadu, jedná-li se o užití dopravních značek
dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1) nehodící se škrtnout

