01. Identifikační kód
02. Kód životní situace
03. Pojmenování (název) životní situace
STANOVENÍ MÍSTNÍ/PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU – změna dopravního značení
04. Základní informace k životní situaci
Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na
jeho změnu.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan (FO), organizace (PO - osoba
oprávněná jednat jménem právnické osoby) či orgány.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích v platném znění. Místní úprava provozu je úprava provozu
provedená pevným svislým a trvalým vodorovným dopravním značením. Přechodná úprava provozu
na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným
vodorovným dopravním značením atd.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podejte písemnou žádost u příslušného úřadu.
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit
ÚMČ Praha 22, odbor životního prostředí a dopravy
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na dálnici Ministerstvo
dopravy České republiky, na silnici I. třídy krajský úřad (místní komunikace I. třídy Magistrát hl. m.
Prahy), na silnici II. až III. třídy, místní komunikaci II. až IV. třídy a veřejně přístupné účelové
komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na dálnici po předchozím písemném vyjádření
Ministerstva vnitra, na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci po
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Na úřadě předložte:
- řádně vyplněnou žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu
- návrh na změnu dopravního značení (situační nákres s umístěním dopravního značení)
- stanovisko vlastníka dotčené komunikace
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Pro usnadnění je zpracován formulář žádosti, který je k
dispozici na odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22 nebo www.praha22.cz.
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Stanovení místní úpravy provozu není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Pokud nelze vydat rozhodnutí bezodkladně, rozhodne silniční správní úřad do 30 dnů od zahájení
řízení. Ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Vlastník (správce) komunikace, Policie ČR, případné dotčené organizace, dotčené orgány nebo
občané.
15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci je možné řešit zasláním elektronickou poštou při doložení všech náležitostí
specifikovaných v žádosti.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a prováděcího právního předpisu, kterým se
provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vše v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy
Prováděcí právní předpisy, viz. Bod č. 17
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti stanovení místní úpravy provozu, nejsou opravné prostředky přípustné.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Umístění dopravního značení bez souhlasu silničního správního úřadu (pokud se nejedná o označení
havárie sítí či komunikace), je přestupkem fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby a
z toho vyplývá sankce až do výše 300.000,-- Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně
Je možné podat návrh na umístění Zákazu parkování před vlastní garáží?
Dopravní značku "Zákaz parkování" současné právní předpisy neznají. Pokud bychom si pod tímto
pojmem představovali dopravní značku č. B 29 "Zákaz stání", pak by její umístění před vlastní garáž
nedávalo smysl, protože tento zákaz vyplývá z obecné právní úpravy.
22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22
23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Webové stránky Ministerstva dopravy
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost návodu odpovídá
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Jitka Zákorová
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 02. 2020
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
01. 02. 2020
29. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

