
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby 
Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 
tel. 499 803 190 
 

Podnět ke stanovení úpravy  provozu na pozemních komunikacích  

přechodná *)    -     místní* ), 

ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích 
 

Podatel (osoba, v jejímž zájmu je umístění, úprava nebo zrušení DZ): 

Obchodní jméno (příjmení, ,jméno): …………………………………………………………………. 

Adresa (sídlo): ………………....………………………………….……….…………………………..... 

IČO*): ..…………………………………     Datum narození*): ……………………………............. 

zastoupen ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………… Datová schránka: ………………….. 

E-mail: ………………………………..            

Pozemní komunikace (kategorie, třída, číslo): ………………………………………………………. 

Obec: ………………………………… katastrální území: …………………………………………….. 

Přesné určení místa: (ulice, délka úseku, označení podle uzlových bodů, staničení, p. p. č., 

nebo popis) ………………………………………………………………………………………………… 

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

Jmenovitě dopravní značky nebo zařízení  …………….…………………………………………… 

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

Termín úpravy :.............................................................................................................................. 

Důvod, účel úpravy:  ..…………………………………………………………………………………... 

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

Organizace, osoba odpovědná za řádné provedení úpravy (není-li shodná s žadatelem) :  

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

IČO ..…………………………………   Telefon: ………………………………..              

 
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o 
ochraně osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na našich webových stránkách (http://www.trutnov.cz/mestsky-
urad/gdpr).  
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních údajů 
lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora). 

 
 
..………….…….……….            ……………………………….... 
       datum podání       razítko, podpis podatele 
 
 
*)vyberte a nehodící se škrtněte 
**) pouze u místní úpravy provozu  
K ŽÁDOSTI NUTNO DOLOŽIT: 



- přehlednou situaci se zakreslením požadované úpravy provozu  
- návrh dopravního značení 
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje **) 
- plná moc (v případě zastupování podatele – u právnických osob plnou moc vydává 

statutární orgán uvedený v obchodním rejstříku) 
 
Pozn.: 

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
nebo užití zařízení pro provozní informace projedná příslušný správní orgán s dotčenými orgány 
(vždy Policie ČR). 
Městský úřad Trutnov připouští, aby stanoviska dotčených orgánů, která mohou být 
považována za projednání, opatřil podatel (viz přiměřeně ust. § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).    
 


