
 
 
Žadatel:    jméno a příjmení/obchodní firma:…………………………………………………………………… 
                  trvale bytem/sídlo:………………………………..………………………………………………………… 
                  datum nar./IČO:.………………………………………………….………………………………………….. 
                  odpovědný pracovník/telefon, e-mail:…………………………………………….………………. 
 
 
Pozemní komunikace:..…………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
Z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích výjimka udělena 
z dopravní značky: 
 
………………………………….................................................................................................................. 
 
Územní rozsah, popř. trasa, po které se bude vozidlo pohybovat: 
 
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
V termínu od:…………………………………………………..do:…………………………………………….…………………. 
 
 
Účel a zdůvodnění výjimky: 
 
……………………………………………………………………………………………………..………………………..……………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pro vozidlo registrační značky (druh, tovární značka a typ vozidla): 
 
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 
Jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firma, popř. název a sídlo provozovatele 
vozidla, není-li sám žadatelem: 
 
…………………………………………………………………………………………………...……...……………………………….… 
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Správní orgán je oprávněn výjimku z provozu v odůvodněných případech projednat: 
 

 S vlastníkem (správcem) pozemní komunikace. 

 S příslušným orgánem Policie ČR.  
                                                                                                 
Důležité upozornění pro žadatele: 
 

 Řádně vyplněnou žádost je nutné podat minimálně 30 dní před plánovanou výjimkou. 
 

 Výjimku lze udělit jen ze stanoveného dopravního značení (vodorovného či svislého), 
kde vykonává působnost zdejší silniční správní úřad. 

 

 Výjimku nelze udělit z obecné úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
ve znění pozdějších právních předpisů. Z místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, na kterých je stanovena nejvyšší dovolená rychlost nelze 
výjimku povolit. 

 

 Udělení výjimky z dopravního značení nepodléhá správnímu poplatku. 
 

 Na udělení výjimky není právní nárok.  
 

 
Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách městské části - 
www.praha11.cz 

 
 
 
 

 
V Praze dne:……………………………………………                                 Podpis: …………………………………… 
                                                                                                                        (razítko), podpis žadatele 
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