Změny v registru vozidel od 1. června 2017
provedete na jakémkoliv úřadě

Od 1. června 2017 vstoupí v účinnost novela zákona
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, díky
které budou moci majitelé a provozovatelé vozidel provádět úkony
v registru vozidel na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou
působností.

Mezi nejčastější úkony prováděné v registru vozidel patří:
-

zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

-

zápis změny vlastníka silničního vozidla

-

zápis změny provozovatele silničního vozidla

-

zápis změny vlastníka i provozovatele

-

ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační

-

ztráta, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního
vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla

-

vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

V případě vyřazení vozidla z provozu (umístění vozidla do depozitu)je možné toto
vozidlo opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení.
Při umístění vozidla do depozitu totiž řidič odevzdává úřadu registrační značky, které
zde zůstávají uložené do té doby, než majitel vozidlo opět uvede do provozu.

-

zánik silničního vozidla

Nově lze zapsat zánik silničního vozidla:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla jiného než
přípojného v registru silničních vozidel pokud vozidlo zaniklo jinak (nebylo
ekologicky zlikvidované, nedošlo-li k zániku živelnou pohromou) a o jednání
vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo
jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo
v trestním řízení,

-

vývoz vozidla

Spolu se žádostí podle odstavce 1 se odevzdají všechny vydané tabulky s registrační
značkou, která byla k silničnímu vozidlu dosud přidělena, a předloží osvědčení
o registraci silničního vozidla a technický průkaz silničního vozidla k provedení
záznamu o vývozu do jiného státu. K žádosti se přiloží protokol o evidenční kontrole
silničního vozidla, který není starší než 30 dní.
-

přidělení registrační značky „na přání“ k silničnímu vozidlu

V případě podání žádosti o značku na přání, žádost lze podat na jakémkoliv úřadě,
samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě.

Změna platnosti evidenční kontroly:
-

protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní

Podrobnější informace o novele zákona o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a tím spojených úkonech prováděných v registru
vozidel, poskytnou zaměstnanci odboru dopravy a SH, MěÚ Vodňany.

