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ŽÁDOST O STANOVENÍ MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Městský úřad Litomyšl 
odbor místního a silničního 
hospodářství  
Bří Šťastných 1000 
570 20 Litomyšl 
tel. 461 653 333 

Číslo jednací: 

Datum přijetí: 

Přílohy: 

 

1) Žadatel fyzická osoba: 

Jméno a příjmení (titul): …..……………………………………………………………………....................................... 

Datum narození: ……………………………………….. 

Trvalý pobyt: ul:………………...................................................................................  čp: ...…........................................   

                   obec: ....................................................................  PSČ: ..............................  tel: ........................................... 
 

2) Žadatel právnická osoba / podnikající fyzická osoba: 

Název / jméno a příjmení: 

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

Identifikační číslo: …………………………………….. 

Sídlo/ místo podnikání: ul: ……………......................................................................  čp: …..….....................................   

                    obec: ....................................................................  PSČ: ..............................  tel: .......................................... 

Osoba oprávněná k jednání jménem právnické osoby v této věci (doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo 
písemnou plnou mocí): 

............................................................................................................................................................................................ 
          

žádá o stanovení 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalá)* 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dočasná)*  (*nehodící se škrtněte) 
 

 Popis změny dopravního značení: ………………………....……………………………………………………... 
 

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

 Dotčené komunikace (silnice – číslo, MK – ulice / parc. číslo): ………………………………………………….  
 
………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                            obec: ……………………………………… katastr. území: ……………………………… 
 
 Důvod stanovení: …………………………………………………………………………………………………. 

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

 
 Termín přechodné úpravy: ………………………………………………………………………………………. 
                 (místní trvale)                                      
                                                       
 Osoba zodpovědná za splnění podmínek stanovení úpravy provozu: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(fyzická os.: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, tel. / právnická os.: název, IČ, sídlo, tel.) 

 

(* zaškrtněte)
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 Osoba zodpovědná za montáž dopravního značení: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(fyzická os.: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, tel. / právnická os.: název, IČ, sídlo, tel.) 

 
 
 
V ......................................................  dne ..................................... 
 

 
.............................................................. 

                                                                                                                                           podpis žadatele (razítko) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další nutné přílohy k žádosti:  

 Grafický návrh / výkres (s vyznačením změny dopravního značení) 

 Plná moc (v případě zastupování) 

 Stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Svitavy / Ústí n. Orlicí                    
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