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POVOLENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
1. Základní informace:
Ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů řeší postup při povolování místní
a přechodné úpravy provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podává ten,
v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být stanovena místní nebo přechodná úprava
provozu.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Podmínky
Místní a přechodnou úpravu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní
informace stanoví na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci Magistrát města Plzně po předchozím vyjádření příslušného orgánu policie.
(Poznámka: na dálnici a rychlostí komunikaci stanovuje Ministerstvo dopravy a na silnici I.
třídy Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje.)
Postup:
Magistrát města Plzně žádost a přiložené doklady posoudí a vyžádá si písemné stanovisko
Policie České republiky, Městské ředitelství – Dopravní inspektorát Plzeň a vydá stanovení
nebo zamítnutí místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
4. Způsob podání žádosti:
Podáním žádosti na Magistrát města Plzně (v zájmu urychlení vyřízení žádosti se
stanoviskem Policie). Podání lze učinit též faxem či elektronicky (takové podání nutno do 5
dnů doplnit v písemné formě nebo do protokolu). Řízení je zahájeno dnem doručení žádosti
Magistrátu města Plzně.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Ministerstvo dopravy - u dálnic a rychlostních komunikací
Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1
Tel: 972 211 111 (225 131 111)
E-mail: posta@mdcr.cz
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje - u silnic I. třídy
Škroupova 18, Plzeň
PO, ST 7,30 - 17,00 hod
Tel. č. 377 195 111
E-mail : posta@kr-plzensky.cz
Magistrát města Plzně - u silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací
Škroupova 5, Plzeň
PO, ST 8,00 - 17,00 hod.
Tel.: 37 803 4320, Fax: 37 803 4302
E-mail: tomanova@plzen.eu; http://e-podatelna.plzen.eu/
URL: http://www.plzen.eu

6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemní komunikaci obsahuje :
a) situaci požadované místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (návrh
dopravních značek),
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b) u veřejně přístupných účelových komunikací doložené vlastnické vztahy k pozemní
komunikaci.
Žádost lze podat volnou formou s uvedením shora popsaných údajů případně použít žádost
umístěnou na webových stránkách postupů pro občany.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Za vydání stanovení s místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci se
správní poplatek nevybírá.
8. Lhůty pro vyřízení:
Přechodná úprava stanovená opatřením obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po
vyvěšení.
U místní úpravy stanovené opatřením obecné povahy se nejdříve zveřejňuje návrh opatření
obecné povahy, poté vlastní opatření - celkem min. 60 dnů.
9. Účastníci řízení:
Žadatel, vlastník (správce) pozemní komunikace.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Za neoprávněné odstraňování, zakrývání, přemísťování, osazování nebo pozměňování
dopravní značky a zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat může být uložena
pokuta dle § 42, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, do výše 300 000,- Kč.
14. Správce postupu:
Magistrát města Plzně.
15. Datum, od kterého návod platí:
8.3.2006
16. Datum provedení poslední aktualizace:
1.2.2016
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.

2

