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ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 17, odbor životního prostředí a dopravy, příslušný silniční správní úřad podle
§ 40 odst. 5 písm. b) č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), podle § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o odstranění vraku z místní
komunikace dle § 19c odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, takto:
ukládá
fyzické osobě, pan Jaroslav Plott, dat. nar.: 9. 12. 1984, Chlumova 260/23, Praha, povinnost odstranit
vrak silničního vozidla tovární značky Ford Escort, barva zelená – tmavá, RZ AHI 28-05,
VIN: WFOAXXGCAATL58620, umístěného v ulici Šímova, Praha 17, u sloupu veřejného osvětlení
číslo 615342, mimo pozemní komunikaci podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích.
Odůvodnění
Dne 14. 9. 2020 podalo hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, zastoupené Správou
služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČO: 708 89 660, návrh na odstranění a odstavení
vraku vozidla tovární značky Ford Escort, barva zelená – tmavá, VIN: WFOAXXGCAATL58620,
RZ AHI 28-05, umístěného v ulici Šímova, Praha 17, u sloupu veřejného osvětlení číslo 615342, mimo
pozemní komunikaci podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. Následnou
identifikací u Odboru dopravně správních činností MHMP byl určen provozovatel vozidla: AUTO –
Kunratice, IČO: 250 86 057, Šátalská 266/3, Praha (dále jen „provozovatel“).
Zástupce provozovatele vraku k věci 14. 10. 2020 podal vyjádření a dodal podklady, které prokazují, že
vozidlo bylo 29. 2. 2016 na základě faktury – daňového dokladu č. 011/16 prodáno. Nabyvatelem
předmětného vozidla se stal pan Jaroslav Plott, dat. nar.: 9. 12. 1984, Chlumova 260/23, Praha (dále jen
„nabyvatel“), který však doposud neprovedl evidenční změny spojené se zápisem nového vlastníka
do registru vozidel. Ze zjištěných důkazů tedy vyplývá, že společnost AUTO – Kunratice,
IČO: 250 86 057, Šátalská 266/3, Praha, nebyla od uvedeného data provozovatelem předmětného vozidla.
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Místním šetření dne 1. 9. 2020 bylo zjištěno, že na předmětném vozidle je korozí poškozena kapota,
dveře, blatníky, stěrače, střecha, výfuková soustava a práh vozidla. Rovněž je poškozena zadní skupinová
svítilna, nárazníky a přední sklo. Technická prohlídka byla platná do 24. 6. 2017, což s výše uvedeným
svědčí o tom, že vozidlo je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 17 dne 16. 12. 2020 oznámil veřejnou vyhláškou
nabyvateli vraku zahájení řízení a dal mu možnost se k řízení vyjádřit, předkládat návrhy a důkazy.
Nabyvatel vraku byl zároveň informován o možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.
To samé oznámení zdejší silniční správní úřad adresoval i hlavnímu městu Praze, zastoupenému Správou
služeb hl. m. Prahy, které je vlastníkem místní komunikace, na které je vrak umístěn, a také provozovateli
vozidla zapsanému v registru vozidel.
Nabyvatel vraku ani vlastník místní komunikace se k zahájenému řízení nijak nevyjádřili, nenavrhli žádné
důkazy ani nevyužil možnosti seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí. Zdejší silniční správní
úřad v dané věci rozhodl na podkladě následujících skutečností.
Podle § 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 hlavního města Prahy. Návrh
na odstranění vraku podal oprávněný subjekt, tedy vlastník místní komunikace. Z návrhu vyplývá, že
předmětné vozidlo je vrakem podle § 19 odst. 2 písm. g) a h) zákona o pozemních komunikacích.
Na předmětném vozidle je korozí poškozena kapota, dveře, blatníky, stěrače, střecha, výfuková soustava
a práh vozidla. Rovněž je poškozena zadní skupinová svítilna, nárazníky a přední sklo. Technická
prohlídka byla platná do 24. 6. 2017, což lze s výše uvedeným považovat za takové závady v technickém
stavu vozidla, které jej činí zjevně technicky nezpůsobilým. Podle názoru zdejšího silničního správního
úřadu se tak v daném případě jedná o zjevně technicky nezpůsobilé vozidlo k provozu na pozemních
komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo doplnění podstatných částí mechanismu vozidla.
V daném případě pak byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) a h) zákona o pozemních
komunikacích.
Za popsaných skutečností pak silniční správní úřad vyhověl žádosti vlastníka komunikace a podle
§ 19c odst. 2 zákona o pozemních komunikacích rozhodl tak, že provozovateli uložil povinnost odstranit
výše zmíněný vrak silničního vozidla z dotčené komunikace a dále byla uložena povinnost odstavit tento
vrak mimo pozemní komunikaci.
Silniční správní úřad poučuje provozovatele vraku, že podle ust. § 19c odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích, platí, že po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost
podle tohoto rozhodnutí, zajistí hlavní město Praha zastoupené Správou služeb hl. m. Prahy, jako vlastník
komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu,
zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve lhůtě
do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy, a to podáním učiněným u Úřadu městské
části Praha 17.

podepsáno elektronicky

Mgr. David Zlatý
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
„otisk úředního razítka“

Rozdělovník:
-

Úřední deska ÚMČ Praha 17 – (spolu s žádostí o vyvěšení formou veřejné vyhlášky na úřední
desce po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí a dále o zveřejnění
způsobem umožňující dálkový přístup)

-

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
obdrží prostřednictvím: Správa služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8,
IDDS: 4anwpiw

na vědomí:
AUTO – Kunratice, spol. s r.o., Šátalská 266/3, 142 00 Praha-Libuš, IDDS: 6usimxj

Písemnost se považuje patnáctým dnem po vyvěšení za doručenou.
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