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   V Liberci dne 02.10.2019  

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  

 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen „silniční správní úřad“) v souladu s ust. § 19c, odst. 1, 

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o pozemních komunikacích“) a podle ust. § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení správního řízení o uložení odstavení 

vraku. 

Vlastník komunikace, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, podala 

dne 21.08.2019 návrh na odstranění vraku vozidla  

Volkswagen Golf, černé barvy, bez registrační značky 

 

z krajské silnice č. III/27252, p.p.č. 1229, katastrální území Horní Vítkov. 

 

Důvod návrhu odstranění vozidla z komunikace:  

Vozidlo je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích (po dopravní nehodě). 

Jeví fatální závady na podstatných částech konstrukce vozidla.  
 

Dle ust. § 19, odst. 2, písmene g) zákona o pozemních komunikacích je 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 (vrak vozidla). 
 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy jako silniční správní úřad dle ust. § 40, odst. 1, odst. 4 a odst. 5 

písmene b) zákona o pozemních komunikacích, oznamuje, v souladu s ust. § 47, odst. 1 správního řádu 

a ust. § 19c, odst. 1, písm. a) zákona o pozemních komunikacích, zahájení řízení o odstavení vraku 

vozidla z veřejné pozemní komunikace. 

Ust. § 36, odst. 3 správního řádu stanoví: „Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním 

rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho 

žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.“ 

V souladu s výše citovaným ust. § 36 odst. 3 správního řádu, Vás vyrozumíváme a současně sdělujeme, 

že těchto práv účastníka řízení máte možnost využít dne 24.10.2019 v 10:30 hod. v budově Magistrátu 

města Liberec, odbor dopravy,  3. patro, místnost č. 308, nebo v jiném termínu po předchozí telefonické 

domluvě na tel. 485 243 833. 

 

Po uplynutí tohoto termínu bude vydáno ve věci rozhodnutí, které Vám bude zasláno. 
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Jako účastník řízení máte v řízení zejména  

PRÁVO:  

 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit 

i ústně do protokolu; v téže věci můžete  mít k současně  pouze jednoho zmocněnce (ust. § 33, 

odst. 1 správního řádu) 

 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí;  přičemž 

správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (ust. § 36, odst. 1 

správního řádu) 

 vyjádřit v řízení své stanovisko (ust. § 36, odst. 2 správního řádu) 

 před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (ust. § 36, odst. 3 správního 

řádu) 

 nahlížet do spisu (ust. § 38, odst. 1 správního řádu) 

 činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (ust. § 38, odst. 4 

správního řádu) 

 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch 

i v neprospěch (ust. § 50, odst. 3 správního řádu) 

 na oznámení rozhodnutí (ust. § 72 správního řádu)  
 

POVINNOST:  

 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (ust. § 36, odst. 4 správního řádu) 

 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání 

rozhodnutí (ust. § 50, odst. 2 správního řádu) 

 označit důkazy na podporu svých tvrzení (ust. § 52 správního řádu) 

 

 

 

 
 

 

 

  Ing. Simona Brabcová 

                    vedoucí oddělení silničního a dopravního 

                          z pověření vedoucího odboru dopravy 

  

 

 

 

  

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení podle ust. § 27, odst. 1 správního řádu 

Účastníci řízení podle ust. § 27, odst. 2 správního řádu 
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Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 
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