Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích - od 1. června 2017

Provádět úkony v registru vozidel na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností umožňuje
majitelům a provozovatelům motorových vozidel vládní novela zákona o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 1. června 2017.
Mezi úkony v centrálním registru vozidel, které lze učinit na kterémkoli ORP patří změna
vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, registrace nového či dovezeného auta,
ztráta RZ, dokladů k vozidlu, jeho umístění do depozitu, nahlášení zániku vozidla, ale i žádost
o registrační značku na přání.
Vozidlo v depozitu ovšem půjde opět uvést do provozu jenom na stejném úřadě, kde došlo
k jeho dočasnému vyřazení, protože majitel nebo provozovatel zde má uloženy registrační
značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než vozidlo opět zprovozní.
Žádost o přidělení registrační značky na přání půjde podat na jakémkoliv úřadě. Samotné
značky, ale budou následně připraveny k vyzvednutí na úřadě, kde byla podána žádost.
§ 8a) by měl pomoci vlastníkům vozidla, kteří mají problém se zápisem změny do registru
vozidel po prodeji vozidla. Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu
vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání
společné žádosti o zápis změny do 10 pracovních dnů, provede ORP zápis změny rovněž na
žádost dosavadního nebo nového vlastníka vozidla. O podání žádosti vyrozumí dosavadního
nebo nového vlastníka vozidla, který žádost nepodal a umožní mu se k žádosti vyjádřit a
současně jej vyzve k předložení dokladů od vozidla. Nepředložení dokladů ve stanovené lhůtě,
nebrání provedení zápisu změny vlastníka silničního vozidla v registru. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností v takovém případě vydá při zápisu nový technický průkaz silničního
vozidla.
Pokud jde o žádosti o vydání řidičského průkazu, jejich podání na kterémkoliv úřadě
s rozšířenou působností má umožnit poslanecká novela, která by měla být účinná od 1.7.2018
a která také navrhuje focení na úřadě. Aby novela nabyla platnosti, musí ji ještě projednat
Senát a podepsat prezident.

