Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Žádost o stanovení dopravního značení
Žadatel (osoba v jejímž zájmu je umístění, úprava nebo zrušení dopravního značení)

Obchodní jméno (příjmení, jméno):
Adresa (sídlo):

IČ

Telefon:

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích v platném znění, žádáme tímto odbor stavebního úřadu a životního prostředí
MěÚ Uh. Hradiště o stanovení: místní
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Důvod pro stanovení dopravního značení (napsat název a číslo DZ a popsat důvod a přínos):

Dotčená silnice II., III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace
(označit číslem dle pasportu vlastníka silnice, u místních komunikací názvem ulice):
číslo silnice:

kat. území:

v km (staničení):
v úseku:

v termínu:
stanovení trasy uzavírky (objížďky):
(v případě stanovení přechodní
úpravy provozu)

dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66.
Osoba odpovědná za osazení dopravního značení a jeho stav po dobu umístění (omezení provozu):
Obchodní jméno (jméno a příjmení):
Jméno a příjmení konkrétní odpovědné osoby:

Adresa (sídlo):
IČ (RČ):

Telefon:

K žádosti nutno doložit:
- přehlednou situaci se zakreslením stávajícího a požadovaného nového umístění nebo zrušení dopravního značení v písemné i elektronické podobě
- u silnic II. a III. třídy písemné stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje, odd. majetkové správy UH, Jarošov 514,
686 11 Uh. Hradiště, u místních komunikací stanovisko příslušné obce
- vyjádření drážního úřadu, jedná-li se o § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění
- platný výpis z obchodního event. živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických a právnických osob
Pokud žadatel nedoloží k žádosti stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, správní orgán o stanovisko sám požádá.

Datum:
.............................................................
podpis, razítko žadatele
Masarykovo náměstí 19
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