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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutí
Uložení povinnosti odstranit vrak z veřejně přístupné pozemní komunikace
Městská část Praha 14, Úřad městské části, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle
§ 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 13/1997 Sb."), vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, na návrh vlastníka pozemní komunikace zastoupeného Správou
služeb hl. m. Prahy

ukládá
podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. provozovateli/majiteli vozidla povinnost odstranit
vrak vozidla (ID-53495/2022):
Registrační značka vozidla: bez RZ
VIN:
nezjištěno
Druh vozidla:
osobní automobil
Typ vozidla:
MERCEDES 135 LS
Barva vozidla:
černá
odstaveného na místní komunikaci/veřejně přístupné účelové komunikaci, v ulici Manželů Dostálových v Praze
14, před č.v.o. 909138.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla provozovateli/majiteli vozidla pravomocně uložena
povinnost odstranit vrak vozidla mimo veřejně přístupné pozemní komunikace, bude podle § 19c
odstavec 2 zákona č. 13/1997 Sb. vlastníkem pozemní komunikace na náklady provozovatele/majitele
vrak vozidla předán provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování
autovraků.
Odůvodnění
Vlastník pozemní komunikace, zastoupený Správou služeb hlavního města Prahy, p.o., podal dne 20.4.2022
návrh na odstranění vraku výše uvedeného vozidla z pozemní komunikace podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona

Spis.zn. UMCP14/22/16854/OD/KORL
Č.j. UMCP14/22/27468/OD/KORL

str. 2

č. 13/1997 Sb. V návrhu na odstranění vozidla je uvedeno, že vůz naplňuje známky vraku. Tyto skutečnosti
byly ověřeny na místě a silniční správní úřad konstatuje, že se zakládají na pravdě.
Silniční správní úřad vydal dne 9.5. 2022 pod č.j. UMCP14/22/19689/OD/KORL oznámení o zahájení
správního řízení, v němž dal účastníkům řízení (tj. provozovateli/majiteli vozidla a vlastníku pozemní
komunikace zastoupenému Správou služeb hl. m. Prahy) možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním
rozhodnutí. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce v termínu 18.5. 2022 až 3.6. 2022. Účastníci řízení
nevyužili možnosti seznámit se s podklady, k podkladům se nevyjádřili, ani nenavrhli žádné důkazy před
vydáním rozhodnutí.
Silniční správní úřad na základě posouzení žádosti konstatuje, že předmětné vozidlo splňuje znaky uvedené
v § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., jedná se tedy o vrak, který je zakázáno odstavovat na veřejně
přístupných pozemních komunikacích.
Na základě popsaných skutečností Úřad městské části Praha 14, odbor dopravy, jako silniční správní úřad,
vyhověl žádosti vlastníka pozemní komunikace zastoupeného Správou služeb hl. m. Prahy a podle § 19c odst. 1
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. rozhodl tak, že udělil provozovateli/majiteli vozidla povinnost odstranit vrak
výše uvedeného vozidla, odstaveného na místní komunikaci/veřejně přístupné účelové komunikaci, v ulici
Manželů Dostálových v Praze 14, před č.v.o. 909138.

Poučení
Odvolání k odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy proti uložení povinnosti odstranit vrak
z veřejně přístupné pozemní komunikace může provozovatel/majitel vozidla podat u Odboru dopravy Úřadu
městské části Praha 14 do 15 dnů po doručení. Písemnost se považuje za doručenou 15. dnem po vyvěšení.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dušan Suchý
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
1. Správa služeb hlavního města Prahy, IDDS: 4anwpiw

