Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
odbor stavební, dopravy a životního prostředí

Žádost

Žádost
o vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze stanovení dopravního značení dle ust. § 77
odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů

I. Žadatel (právnická osoba či fyzická osoba, v jejímž zájmu je udělení výjimky)
Název právnické osoby / Jméno a příjmení fyzické osoby:
_______________________________________________________________________________________
IČO / Datum narození:
_______________________________________________________________________________________
Adresa sídla / bydliště:
_______________________________________________________________________________________
Adresa pro doručování:
_______________________________________________________________________________________
Telefon:
E-mail:
_______________________________________________________________________________________
Zástupce žadatele
Název právnické osoby / Jméno a příjmení fyzické osoby:
_______________________________________________________________________________________
IČO / Datum narození:
_______________________________________________________________________________________
Adresa sídla / bydliště:
_______________________________________________________________________________________
Adresa pro doručování:
_______________________________________________________________________________________
Telefon:
E-mail:
_______________________________________________________________________________________

II. Výjimka z dopravního značení
Výjimka z □ místní □ přechodné úpravy provozu na místních komunikacích.
_______________________________________________________________________________________
Pro jaký účel má být udělena výjimka:
_______________________________________________________________________________________
Název cílové ulice:
_______________________________________________________________________________________
Trasa, po které se bude vozidlo pohybovat:
_______________________________________________________________________________________
Výjimka z dopravního značení (název dopravní značky a číslo):
_______________________________________________________________________________________
Termín (datum, čas):
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Registrační značka (státní poznávací značka):
_______________________________________________________________________________________
Druh, tovární značka a typ vozidla:
_______________________________________________________________________________________
Vlastník nebo provozovatel vozidla, není-li sám žadatelem:
_______________________________________________________________________________________

IV. Odůvodnění vážného zájmu pro povolení výjimky

_______________________________________________________________________________________
K žádosti je nutno doložit:

−
−
−
−
−
−

Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba
podnikající),
Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit
plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
Situační plánek se zakreslením místa – trasy, které je předmětem povolení výjimky,
Stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát, Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice
Technický průkaz vozidla k ověření registrační značky vozidla, typu a parametrů vozidla, vlastníka
(provozovatele),
Další doklady dle potřeby správního úřadu.

Místo
Datum
_______________________________________________________________________________________
Jméno a příjmení
Podpis žadatele
_______________________________________________________________________________________

Poznámka
Dle § 77 odstavce 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, lze výjimku povolit, prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu s tím, že na udělení výjimky není právní nárok. Z místní a
přechodné úpravy, kterou je stanovena nejvyšší dovolená rychlost, výjimku povolit nelze.
Dle § 53 odstavce 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v plném znění, jiní
účastníci provozu na pozemních komunikacích, než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat,
pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Dle § 39 odstavce 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v plném znění, je
v obytné a pěší zóně stání dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
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