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ROZHODNUTÍ

Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní

úřad podle § 40 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

Města Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, o odstranění vraku z místní komunikace, ze dne

8. 9.2022 podle § 19c odst. 1 pism. a) zákona o pozemních komunikacích, t a kto:

ukládá

majiteli Monice Černé, nar.24.4.1970, Libušská 35/200, 142 00 Praha - Libuš, povinnost

odstranit vrak silničního vozidla tovární značky FORD SCORPIO, registrační značky AEA

8030, VIN:WFOFXXGAGFND83229, barvy modré, z místní komunikace ve Slaném, ulici

Vikova a ukládá povinnost odstavit tento vrak mimo pozemní komunikaci a současně do lSdnů

ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost

nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1000,— Kč a to na účet 19-0386317309/0800

nebo na pokladně Městského úřadu Slaný.

V.S. : 2232001888

Účastníci řízení:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Monika Cerná, Libušská 32/200, 142 00 Praha - Libuš

Odůvodnění

Městský úřad Slaný odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní

úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací vycházel

z návrhu vlastníka pozemní komunikace Města Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, ze dne

8. 9. 2022, na odstranění a odstavení FORD SCORPIO, registrační značky AEA 8030, VIN:

WFOFXXGAGFND83229, barvy modré, provozovatele Moniky Černé nar. 24.4.1970, bytem

Libušská 35/20, 142 00 Praha - Libuš, z místní komunikace ve Slaném, ulici Vikova.

Z předložené fotodokumentace je evidentní, že se jedná () vrak silničního vozidla, neboť

předmětné vozidlo je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu



na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo doplnění podstatných částí

mechanismu vozidla.

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 veřejněpřístupné účelové
komunikací odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci. "

V daném případě je zřejmé, že jde o místní komunikaci, která je ve vlastnictví Města Slaného,
který podal návrh na odstranění vraku z místní komunikace. Z přiložené fotodokumentace
vyplývá, že předmětné silniční vozidlo tovární značky FORD SCORPIO, registrační značky
AEA 8030, VIN: WFOFXXGAGFND83229, barvy modré, je vrakem podle § 19 odst. 2 písm.
g) zákona o pozemních komunikacích. V současné době je vozidlo nabourané na přední stranu
vozidla. Platná technická prohlídka vozidlu skončila 19.1 1.2021. Podle názoru zdejšího odboru
dopravy a silničního hospodářství, jako příslušného 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 tak byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 pism. g) zákona o pozemních

komunikacích.

Silniční správní úřad dne 12.9.2022 zahájil řízení a vyzval účastníky řízení k navržení důkazů
a jiných návrhů, a k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Za popsaných skutečností odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad,
vyhověl žádosti vlastníka místní komunikace Města Slaného a podle § 190 odst. 1 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a rozhodl tak, že majiteli, uložil povinnost odstranit vrak
silničního vozidla tovární značky FORD SCORPIO, registrační značky AEA 8030, VIN:
WFOFXXGAGFND83229, barvy modré, z místní komunikace ve Slaném, ulici Vikova.

Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad, poučuje provozovatele
vraku, že podle § 19 c odst. 2 zákona o pozemních komunikacích platí, že po uplynutí 2 měsíců
ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle tohoto rozhodnutí, zajistí Město Slaný
jako vlastník pozemní komunikace předání vraku na nákladyjeho provozovatele, provozovateli
zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování vraků.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení,
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5 , který o odvolání rozhodne,
a to cestou Městského úřadu Slaný, odboru dopravy a silničního hospodářství, Velvarská 136,

274 53 Slaný, u něhož se odvoláni podává.

Michaela Fořtová

referentka odboru dopravy a silničního hospodářství

Městského úřadu Slaný

Účastníci řízení:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Monika Černá, Libušská 32/200, 142 00 Praha - Libuš



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 60 dnů na úřední desce Městského úřadu

Slaný a na Městské části Praha — Libuš a následně vráceno zpět ke zdejšímu úřadu:
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Ubusská 35, 142 Do Praha 4


