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ŽÁDOST O PŘESTAVBU SILNIČNÍHO VOZIDLA
1. Základní informace:
Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo
konstrukce provozovaného silničního vozidla.
Za změnu podstatných částí se považují
změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru
změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení
změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního
vozidla
změna kategorie vozidla
Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, schvaluje
příslušný úřad na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu
stanovené v prováděcím právním předpisem.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Vlastník, provozovatel.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Na základě předložené žádosti a dokladů úřad rozhodne o přestavbě silničního vozidla.
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/0CE7787C-8ADA-4D9A-859B4C290C107C34/0/Zadostopovolenivyrobyprestavbyvozidla.pdf
4. Způsob podání žádosti:
Písemné podání žádosti na úřadě.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Magistrát města Plzně
odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
PO, ST 8.00 - 18.00 hod. ÚT, ČT 8.00 - 12.00 hod.
ST: 18:00 - 19:00 - Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné
předchozí objednání na tel. 378 031 111 (Po - Pá 7.00 -18.00) nebo na www.uradbezcekani.cz.
Tel.: 378 03 4407, 378 03 4408
E-mail: sekretariatORVR@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Žádost o schválení přestavby musí obsahovat:
- obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo
přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt,
obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li
žadatelem fyzická osoba,
- druh a kategorii silničního vozidla,
- účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.
Žádost musí být doložena těmito doklady:
podrobným popisem přestavby silničního vozidla
návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
technickým popisem s výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla
nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická
způsobilost typu technickým protokolem vydaným zkušební stanicí.
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7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Za schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě
motorové vozidlo na CNG nebo LPG Kč 500,ostatní vozidla Kč 1000,8. Lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti, doložené předepsanými doklady.
9. Účastníci řízení:
Jen žadatel.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění
později vydaných předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných
předpisů.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání proti rozhodnutí úřadu.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti.
14. Správce postupu:
Odbor registru vozidel a řidičů.
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 6. 2017
16. Datum provedení poslední aktualizace:
29. 1. 2019
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.

2

