STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor správy veřejného majetku
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Paní
Hana Odehnalová
Kaplického 1253
46401 Frýdlant

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

CJ MML 190632/22
Počet listů 1

Počet příloh 0

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

Hanušová/485 243 881

3.10.2022

Počet listů příloh 0

Výzva k odstranění z důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních
komunikacích, nebo k odstranění a odstavení vozidla mimo veřejnou pozemní
komunikaci.
Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, jako vlastník pozemní komunikace podle §
9 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zjistil porušení povinnosti provozovatele
vozidla uvedené v § 19 odst. 2, písmena h) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Na dálnicích,
silnicích a místních komunikacích je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6
měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno
na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické
prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou“.
Místo: Jáchymovská u č.p. 30
Tovární značka: VW Passat

RZ/VIN: 3L1 0966
Barva: modrá metal

V souladu s oprávněním § 19d, odst. 1) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích vyzýváme
provozovatele výše uvedeného vozidla, abyste ve lhůtě do dvou měsíců od doručení této výzvy
odstranil stav, pro který nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro
provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou
prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou popřípadě vozidlo odstranil z veřejné pozemní
komunikace.

Po marném uplynutí lhůty bude vozidlo z pozemní komunikace odstraněno na náklady
provozovatele vozidla.
S pozdravem
Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku
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