3. Pojmenování životní situace:

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
4. Základní informace k životní situaci:
Oznámení vlastníka nebo provozovatele vozidla o ztrátě, odcizení nebo zničení tabulky s registrační
značkou (dále jen „RZ“) a následné vydání nových tabulek.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník vozidla, provozovatel, zmocněnec, v případě právnické osoby, osoba oprávněná jednat
jejím jménem.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
V případě ztráty nebo zničení nebo odcizení tabulky s RZ je nutno podat oznámení a je-li, odevzdat
zbylou tabulku s RZ u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který přidělí a vydá nové
tabulky s RZ.
V případě odcizení tabulky s RZ provést nejdříve ohlášení události na Policii ČR a poté jednat na
obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení RZ k vozidlu podejte na obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
8. Na které instituci životní situaci řešit:
Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Město Ústí nad Orlicí, Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a
správních agend, ul. Dělnická 1405, 1. patro, Ústí nad Orlicí.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Provozní doba:
08:00 - 17:00 h
08:00 - 15:00 h
08:00 - 17:00 h
08:00 - 15:00 h
08:00 - 14:30 h

Z důvodu zajištění provedení požadovaného úkonu se poslední převzetí žádosti od klienta provádí
30 minut před ukončením provozní doby.
technik – Ivan Bartoš

tel.: 465 514 530

technik – Milan Karpísek

tel.: 465 514 533

registr vozidel – Miluše Červinková

tel.: 465 514 531

registr vozidel – Marie Svobodová

tel.: 465 514 532

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Na úřadě předložte:
- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad),
- výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, je-li vozidlo na IČ,
- protokol oznámení věci na Policii ČR v případě odcizení,
- zničené tabulky nebo případně zbylou tabulku s RZ,
- technický průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla,
- případně předložení listiny (plná moc) osvědčující jednat jménem zmocnitele.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář "Žádost o vydání tabulky s RZ" je k dispozici na všech obecních úřadech s rozšířenou
působností, na internetových stránkách MěÚ Ústí nad Orlicí, v sekci Tiskopisy MěU nebo na
internetových stránkách Ministerstva dopravy (http://www.mdcr.cz).
12. Jaké jsou poplatky, popř. jak je lze uhradit:
Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 26,
a to ve výši - 200 Kč za každou tabulku RZ.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, v komplikovanějších případech se postupuje dle správního
řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení řešení) životní situace:
Další účastníkem může být Policie ČR, leasingová nebo úvěrová společnost apod.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Případný dotaz můžete zaslat na elektronickou adresu Městského úřadu Ústí nad Orlicí:
podatelna@muuo.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemní komunikaci, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a
měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registrace vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se uplatňují dle správního řádu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Dle zákona č. 56/201Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Přestupky:
- § 83 - fyzické osoby,
- § 83a - právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
21. Nejčastější dotazy:
22. Další informace:
Můžete se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných
zdrojů nebo v jiné formě:
Ministerstvo dopravy (http://www.mdcr.cz),
nebo Portál veřejné správy České Republiky (http://www.portal.gov.cz)
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla.
Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla.
Zápis změny vlastníka i provozovatele silničního vozidla.
Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel.
Vyřazení silničního vozidla z provozu. (depozit)
Zánik silničního vozidla. (trvalé vyřazení z evidence CRV)
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.
25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend.
26. Kontaktní osoba:
lic. Jaroslav Škarka, tel.: 465 514 346, e-mail: skarka@muuo.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.08.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován:
01.08.2018
29. Datum konce platnosti popisu:
Bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
-

