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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

R O Z H O D N U T Í 

 

 
Úřad městské části, Odbor životního prostředí a dopravy, jako silniční správní úřad na území Prahy 20, 

příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a Obecně závažné vyhlášky  

č. 55/2000 Sb., hl. město Prahy, kterou se vydává Status hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů, rozhodl v řízení o návrhu vlastníka pozemní komunikace zastoupeného Správou služeb hl. m. 

Prahy, IČ: 708 89 660, se sídlem Kundratka 19, 182 00  Praha 8 – Libeň (dále jen "vlastník pozemní 

komunikace") k odstranění vraku z pozemní komunikace podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona o 

pozemních komunikacích, takto:   

 

u k l á d á   p o v i n n o s t 

 

provozovateli vozidla odstranit a odstavit vrak tovární značky Škoda Felicia, barvy modrá, bez registrační 

značky (VIN nezjištěno), umístěného na pozemní komunikaci v ul. Jizbická  na území Horních Počernic, 

naproti sloupu veřejného osvětlení č. 916432, mimo pozemní komunikace, a to ve lhůtě do 2 měsíců ode 

dne pravomocného uložení této povinnosti.  

 

 

Odůvodnění: 

Dne 1. 3. 2019 obdržel zdejší silniční správný úřad (dále jen „správní orgán“) návrh vlastníka pozemní 

komunikace prostřednictvím Správy služeb hl. m. Prahy, IČ: 708 89 660, se sídlem Kundratka 19, 182 00  

Praha 8 – Libeň (dále jen „navrhovatel“) na uložení povinnosti odstranění a odstavení vraku tovární 

značky Škoda Felicia, barvy modrá, bez registrační značky (VIN nezjištěno), umístěného na pozemní 

komunikaci v ul. Jizbická  na území Horních Počernic, naproti sloupu veřejného osvětlení č. 916432, 

mimo pozemní komunikaci v souladu s § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. 

Silniční správní úřad v řízení zjistil, že předmětné vozidlo 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, čímž 

byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona na pozemních komunikacích a návrh 

navrhovatele tak lze považovat za důvodný. 

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán vyhověl návrhu navrhovatele a podle § 19c odst. 1 

písm. a) zákona o pozemních komunikacích rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Sp. zn.: Č.j.: Vyřizuje: V Praze dne 

SZ MCP20 004100/2019 MCP20 010379/2019/OŽPD/DJe Ing. Dagmar Jeníková 
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Otisk 

úředního 

razítka 

   

Správní orgán poučuje provozovatele vraku, že v souladu s ust. § 19c odst. 2 zákona o pozemních 

komunikacích po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle 

tohoto rozhodnutí, zajistí Správa služeb hl. m. Prahy předání vraku na náklady jeho provozovatele 

provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využití nebo odstraňování autovraků. 

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Odboru dopravních agend 

Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím Oboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části 

Praha 20 ve dvojím provedení. 

 

 

 

 
 

............................................................... 

Mgr. Věra Bidlová 

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Vzhledem k tomu, že provozovatel řešeného vozidla je správnímu orgánu neznámý, je toto rozhodnutí 

v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“) 

doručováno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 20 a na webových 

stránkách www.pocernice.cz po dobu 15 dnů ode dne jeho zveřejnění.  

 

Patnáctým dnem po dni vyvěšení se považuje písemnost za doručenou. 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

- provozovatel vozidla 

- Správa služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19, 182 00 Praha 8 – Libeň, DS: 4anwpiw 

 

 

Co:  

- spis OŽPD  
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