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ROZHODNUTÍ
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40, odst. 1,
odst. 4, písm. a) a odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o návrhu
statutárního města Liberec, odboru správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1
o odstranění vraku z místní komunikace, podle ust. § 19c, odst. 1, písm. a) zákona o pozemních
komunikacích, takto:
ukládá
provozovateli vozidla povinnost neprodleně, nejpozději však do 10-ti dnů od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí, odstranit vrak silničního vozidla tovární značky Renault bílé barvy, bez RZ,
VIN nenalezeno z místní komunikace ul. Mařanova, p. p. č. 188/17 v k. ú. Vesec odstavit tento
vrak mimo veřejnou pozemní komunikaci.
Odůvodnění:
Dne 07.09.2020 podalo statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, jako vlastník
místní komunikace návrh zdejšímu silničnímu správnímu úřadu na odstranění vraku silničního
vozidla tovární značky Renault bílé barvy, bez registrační značky z místní komunikace ul.
Mařanova, p. p. č. 188/17 v k. ú. Vesec. V návrhu na odstranění vraku je uvedeno, že se jedná
o vozidlo bez státní poznávací značky, u kterého jsou známky dlouhodobého stání, chybí
výfukové potrubí, může hrozit únik provozních kapalin. K návrhu je přiložena fotodokumentace,
z níž je patrné, že vozidlo je umístěno na místní komunikaci - ul. Mařanova, p. p. č. 188/17
v k. ú. Vesec.
V souladu s ust. § 47, odst. 1 správního řádu byli o zahájení řízení vyrozuměni účastníci řízení
a současně byli vyzváni, aby ve stanoveném termínu uplatnili svá procesní práva a označili na
podporu svých tvrzení důkazy, které mohou přispět k zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. Z důvodu neznámého vlastníka, či provozovatele vozidla bylo v souladu s ust. § 25
odst. 1 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení správního řízení
bylo doručeno 31.12.2020.
Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku si oznámení převzalo dne 15.12.2020.
V souladu s ust. § 36, odst. 3 správního řádu dal správní orgán účastníkům řízení možnost, aby
se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřili k podkladům pro rozhodnutí i ke způsobu jeho
zjištění, popřípadě, aby navrhli jeho doplnění. Provozovatel vraku, ani statutární město Liberec,
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odbor správy veřejného majetku se k zahájenému řízení nijak nevyjádřili, nenavrhli žádné
důkazy a ani nevyužili možnosti seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí. Zdejší
správní úřad v dané záležitosti rozhodl na podkladě následujících skutečností.
Podle ust. § 19c, odst. 1, písm. a) zákona o pozemních komunikacích platí, že: "Silniční správní
úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak
odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci
odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci."
V daném případě je zřejmé, že jde o místní komunikaci ve vlastnictví statutárního města Liberec,
odboru správy veřejného majetku. Návrh na odstranění vraku podal oprávněný subjekt, tedy
vlastník místní komunikace. Z návrhu vyplývá, že předmětné silniční vozidlo tovární značky
Renault, bílé barvy, bez registrační značky, je vrakem podle ust. § 19, odst. 2, písm. g) zákona
o pozemních komunikacích. U předmětného vozidla jsou známky dlouhodobého stání, chybí
výfukové potrubí, může hrozit únik provozních kapalin. Stav vozidla svědčí o tom, že je zjevně
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. V daném případě tak byla
naplněna definice vraku podle ust. § 19, odst. 2, písm. g) zákona o pozemních komunikacích.
Za popsaných skutečností Magistrát města Liberec, odbor dopravy vyhověl žádosti statutárního
města Liberec, odboru správy veřejného majetku a podle ust. § 19c, odst. 1, písm. a) zákona
o pozemních komunikacích rozhodl tak, že provozovateli vraku uložil povinnost odstranit vrak
silničního vozidla tovární značky Renault bílé barvy, bez RZ, VIN nenalezeno
z místní komunikace – ul. Mařanova, p. p. č. 188/17 v k. ú. Vesec a dále byla uložena povinnost
odstavit tento vrak mimo veřejnou pozemní komunikaci.
Magistrát města Liberec, odbor dopravy poučuje provozovatele vraku, že podle ust. § 19 c,
odst. 2 zákona o pozemních komunikacích platí, že po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy
byla pravomocně uložena povinnost podle tohoto rozhodnutí, zajistí statutární město Liberec,
odbor správy veřejného majetku, jako vlastník pozemku ul. Mařanova, p. p. č. 188/17 v k. ú.
Vesec, předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu,
zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy
Krajského úřadu Libereckého kraje, prostřednictvím Magistrátu města Liberec, odbor dopravy,
oddělení silniční a dopravní, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1.

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec 1
SML, úřední deska, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
-neznámý provozovatel

