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Zlín, dne 2.7.2018

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, oddělení dopravně správních řízení, jako
věcně a místně příslušný silniční úřad podle §40 zákona č.13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o návrhu Statutárního města Zlín, v zastoupení Odbor koncepce a
realizace dopravních staveb Magistrátu města Zlína, o odstranění vraku z místní komunikace podle §19c
tohoto zákona, takto:
ukládá
provozovateli vraku povinnost odstranit vrak silničního vozidla tovární značky Škoda Forman,
bílé barvy, bez registračních značek (VIN nezjištěno), z pozemní komunikace v ulici Broučkova
ve Zlíně (parkoviště u točny MHD), a ukládá povinnost odstavit tento vrak mimo pozemní
komunikaci.
Odůvodnění:
Dne 28.5.2018 podalo Statutární město Zlín, zastoupené Odborem koncepce a realizace dopravních
staveb MMZ, jako vlastník pozemní komunikace v ulici Broučkova, návrh zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu na odstranění vraku vozidla Škoda Forman, bez registračních značek, z této pozemní
komunikace. Provozovatele vozidla se nepodařilo zjistit. V návrhu je dále uvedeno, že předmětné vozidlo
vykazuje závažná poškození a nekompletnost – rozbitá všechna okna a zrcátka, havarovaný přední
blatník, zdevastovaný interiér atd. K návrhu byla přiložena také fotodokumentace vraku.
Silniční správní úřad oznámil dne 6.6.2018 provozovateli vozidla zahájení řízení v předmětné věci,
v němž mu dal možnost se k řízení vyjádřit, a provozovatel vraku byl rovněž informován o možnosti
vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že provozovatel vraku je
správnímu orgánu neznámý, bylo toto oznámení doručováno v souladu s §25, odst.1 správního řádu
veřejnou vyhláškou. Toto oznámení bylo zasláno i dalšímu účastníku řízení - Statutárnímu městu Zlín,
které je vlastníkem pozemní komunikace, na které je vrak umístěn. Žádný z účastníků řízení této
možnosti nevyužil.
Zdejší správní úřad v dané záležitosti rozhodl na podkladě následujících skutečností:
Dle § 19, odst.2, písm g) je na „dálnicích, silnicích, místních a veřejně přístupných pozemních
komunikacích, zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo
výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“.
V daném případě je zřejmé, že jde o pozemní komunikaci ve vlastnictví Statutárního města Zlín, které je
dle katastru nemovitostí i vlastníkem pozemku p.č.1645/2 v k.ú.Příluky u Zlína, na němž je komunikace
umístěna. Návrh na odstranění vraku podal tedy oprávněný subjekt.
Předmětné vozidlo vykazuje závažná poškození a nekompletnost – rozbitá všechna okna a zrcátka,
havarovaný přední blatník, zdevastovaný interiér atd., což dle názoru zdejšího silničního správního
úřadu lze považovat za závady v technickém stavu vozidla, které jej činí zjevně technicky nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích.
Za popsaných skutečností silniční správní úřad vyhověl žádosti Statutárního města Zlín a podle §19c,
odst.1, písm a) zákona č.13/97 Sb. o pozemních komunikacích rozhodl tak, že provozovateli vraku uložil
povinnost odstranit tento vrak mimo pozemní komunikaci.
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Silniční správní úřad poučuje provozovatele vraku, že podle §19c odst.2 zákona č.13/97 Sb. platí, že po
marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle tohoto rozhodnutí,
zajistí Statutární město Zlín předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru,
výkupu, zpracování nebo odstraňování autovraků.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, k Odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Petr Vančík
technik odd. dopravně správních řízení
otisk úředního razítka

Obdrží:
Účastníci řízení :
- Statutární město Zlín (IČO:00283924), v zast.Odbor koncepce a realizace dopravních staveb MMZ,
- provozovatel řešeného vraku

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že provozovatel řešeného vraku je správnímu orgánu neznámý, je toto rozhodnutí
v souladu s §25, odst.1 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) doručováno veřejnou vyhláškou vyvěšením
na úřední desce Magistrátu města Zlína a na webových stránkách www.zlin.eu.
Patnáctým dnem po dni vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

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

Sejmuto dne:…………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

