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1. Identifikační číslo




2. Kód




3. Pojmenování (název) životní situace


Poskytnutí údajů z registru silničních vozidel


4. Základní informace 
k životní situaci 


Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy. Obsahuje evidenci silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel, silničních vozidel členů diplomatické mise, ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „registrační značka“), přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou, vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla 
a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla 
a technických údajů schválených typů silničních vozidel.



5. Kdo je oprávněn 
v této věci jednat (podat žádost apod.)


Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje 
k tomuto vozidlu.  
Dále je oprávněnou osobou orgán veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.


6. Jaké jsou podmínky 
a postup pro řešení životní situace 


Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje 
z registru silničních vozidel pouze oprávněným osobám uvedeným výše.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


Podáním písemné žádosti, která se podává na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. 


8. Na které instituci životní situace řešit


Magistrát města Frýdku-Místku

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravně správních agend
Politických obětí 2478, Frýdek-Místek
Přepážkové pracoviště, 1. nadzemní podlaží
Telefon: +420 558 609 627 (dále kl. 629– 635, 637, 639)
Úřední dny: pondělí, středa 8.00 – 17.00, čtvrtek 8.00 – 15.00
Rezervační systém na stránkách města www.frydekmistek.cz on-line služby – registr vozidel – technická činnost nebo registrační činnost

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou


Žádost musí být doložena:
Platným dokladem totožnosti

(Není-li vlastník nebo provozovatel silničního motorového vozidla 
a přípojného vozidla státním občanem České republiky, dokladem 
o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky)


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


„Žádost o poskytnutí údajů“ je k dispozici na přepážce pracoviště Magistrátu města Frýdku-Místku nebo ke stažení
 na internetových stránkách města Frýdku-Místku: 
Tiskopisy | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)

12. Jaké jsou poplatky
 a jak je uhradit


15,- Kč za první stranu, 5,- Kč za každou další stranu
(Hotově při podání žádosti)


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení


Na počkání, v komplikovanějších případech 30 dnů


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


Nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou
po žadateli požadovány


Nejsou stanoveny


16. Elektronická služba, kterou lze využít


Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu 
se postupuje


• Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy


• Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky


Nejsou stanoveny


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti


Nejsou stanoveny

21. Nejčastější dotazy




22. Další informace




23. Informace
 o popisovaném postupu
 (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě


www.mdcr.cz

www.portal.gov.cz/obcan/


24. Související životní situace 
a návody jak je řešit


https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/potrebuji-vyridit/


25. Za správnost popisu odpovídá útvar


Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravně správních agend


26. Kontaktní osoba


Mgr. Martina Nowáková, vedoucí oddělení dopravně správních agend

27. Popis je zpracován podle právního stavu 
ke dni


26. 10. 2022


28. Popis byl naposledy aktualizován


26. 10. 2022


29. Datum konce platnosti popisu


Není stanoven

30. Případná upřesnění 
a poznámky k řešení životní situace





