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ULOŽENÍ POVINNOSTI 

ODSTRANĚNÍ A ULOŽENÍ VRAKU MIMO POZEMNÍ KOMUNIKACI 

 

 
Výroková část 

Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení 
silničního správního a dopravního úřadu (OSC), jako silniční správní úřad příslušný podle 
§ 40 odst. 1 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), na návrh vlastníka pozemní 
komunikace 

Statutární město Děčín, Odbor komunikací a dopravy, IČO 00261238, Mírové 
nám. 1175/5, 405 02  Děčín 

(dále jen "vlastník pozemní komunikace") podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních 
komunikacích 

u k l á d á   p o v i n n o s t 

 
panu Milan Hercík, Hartavská 97, Hrádek nad Nisou jako provozovateli vozidla 
 
tovární značky: Fiat, barva modrá - metal,  
RZ:   6U9 2021  
VIN:   ZFA18200004140057 dále jen („vrak“) 
odstaveného: na komunikaci Práce ppč. 403/4 k.ú. Podmokly (parkoviště 

„U Mototechny“, viz příloha, dále jen „pozemní komunikace“) 
vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci. 
 
Odůvodnění 

Silniční správní úřad dne 19.04.2021 obdržel návrh vlastníka pozemní komunikace na 
uložení povinnosti odstranění a odstavení vraku mimo pozemní komunikaci. Silniční správní 
úřad v řízení zjistil, že uložením povinnosti nejsou ohroženy zájmy chráněné právními 
předpisy. 

mailto:posta@mmdecin.cz
http://www.mmdecin.cz/


Číslo jednací: MDC/55484/2021 
Spisová zn.: MDC/41493/2021 Strana 2 z 3 

OSC má za prokázané, že vrak vozidla 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 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 komunikaci, která je ve vlastnictví statutárního města 
Děčín. Návrh na odstranění vraku byl podán oprávněným subjektem. 
 
Z místního šetření a přiložené fotodokumentace vyplývá, že předmětné silniční vozidlo je 
vrakem podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona. Podle OKD, 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 písm. g) zákona.    
 
Za popsaných skutečností OSC, jako příslušný správní úřad, vyhovuje žádosti vlastníka 
komunikace a podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona rozhodl tak, že majiteli vraku, uložil 
povinnost odstranit vrak z místní komunikace. 
 
OSC poučuje provozovatele vraku, že podle § 19 c odst. 2 zákona platí, že po uplynutí 2 
měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle tohoto rozhodnutí, zajistí  
vlastník komunikace, předání vraku na náklady jeho provozovatele, provozovateli zařízení 
ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování vraků.  
 
Podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží 
správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vyhláška 
č. 520/2005 Sb. stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů 
řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li přibrán znalec. 

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Milan Hercík 

 
Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro 
podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté 
rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí. 

Po marném uplynutí 2 měsíců od uložení povinnosti zajistí vlastník pozemní komunikace 
podle § 19c odst. 2 zákona o pozemních komunikacích předání vraku na náklady jeho 
provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo 
odstraňování autovraků. 
 
 
Ing. Vladimíra Holečková  
vedoucí odboru  
 
 otisk úředního razítka 
 podepsáno elektronicky 
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Přílohy 
Fotodokumentace a umístění vraku 
 
 
 
Doručí se 
 

I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou) 
Statutární město Děčín, Odbor komunikací a dopravy 
 sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Milan Hercík 
  
Dotčené orgány a ostatní 
Statutární město Děčín, Městská policie 
 sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 
 
 
Příloha k č.j. MDC/55484/2021 
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