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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), rozhodl v řízení o návrhu statutárního města
Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, o odstranění vraku z účelové komunikace
ulice Přemyslovců ve Frýdku-Místku, podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona o PK, t a k t o:
ukládá
provozovateli vozidla povinnost, vrak vozidla Mazda, bez RZ, bílé barvy, odstavený na účelové
komunikaci ulice Přemyslovců ve Frýdku-Místku, odstranit a odstavit mimo tuto pozemní
komunikaci.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 13.08.2020 podalo statutární město Frýdek-Místek jako vlastník účelové komunikace – ulice
Přemyslovců ve Frýdku-Místku návrh zdejšímu silničnímu správnímu úřadu na odstranění vraku
vozidla Mazda, bez RZ, bílé barvy, z účelové komunikace ulice Přemyslovců. V návrhu na
odstranění vraku je uvedeno, že dané vozidlo je nezpůsobilé provozu. Na uvedeném místě bylo
dlouhodobě odstaveno cca od roku 2018 a rozpadá se, zarůstá trávou. Ve spise je přiložena
fotodokumentace z roku 2020, kdy bylo vozidlo označeno pouze za odstavené. Ze současné
fotodokumentace je patrné, že vozidlo dlouhodobě nejezdí, všechna okna jsou vybitá, všechna
kola jsou podhuštěná a rozbitá, karosérie je zkorodovaná.
Zdejší silniční správní úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 14.08.2020 zahájení správního řízení
v předmětné věci, v němž dal provozovateli vraku možnost se k řízení vyjádřit. Oznámení zdejší
silniční správní úřad adresoval také statutárnímu městu Frýdek-Místek.
Podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona o PK 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 účelovou komunikaci. Návrh na odstranění vraku podal
oprávněný subjekt, tedy vlastník účelové komunikace. Z návrhu vyplývá, že předmětné vozidlo je
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vrakem podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona o PK. Dle návrhu je dlouhodobě odstaveno na daném
místě, všechna okna jsou vybitá, všechna kola jsou podhuštěná a rozbitá, karosérie je
zkorodovaná. Podle názoru zdejšího silničního správního úřadu se tak v daném případě jedná o
zjevně technicky nezpůsobilé vozidlo k provozu na pozemních komunikacích. V daném případě
tak byla naplněna definice vraku podle § 19 odst. 2 písm. g) zákona o PK.
Za popsaných skutečností pak silniční správní úřad vyhověl žádosti statutárního města FrýdekMístek a podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona o PK rozhodl tak, že provozovateli vraku uložil
povinnost odstranit a odstavit tento vrak mimo pozemní komunikaci.
Silniční správní úřad poučuje provozovatele vraku, že podle § 19c odst. 2 zákona o PK platí, že po
marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle tohoto
rozhodnutí, zajistí statutární město Frýdek-Místek jako vlastník účelové komunikace na ulici
Přemyslovců ve Frýdku-Místku předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli
zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho
oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podáním učiněným
u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství. Podle ustanovení §
76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání nemá
odkladný účinek.

Andrea Sochací
oprávněná úřední osoba
odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozdělovník
1. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
2. Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek – vyvěšení veřejné
vyhlášky na úřední desce
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643
www.frydekmistek.cz

│ ID datové schránky: w4wbu9s
│ Bankovní spojení: 928781/0100

