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Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace 
(§ 19d odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 13/1997 Sb.“) 
 
Statutární město Havířov jako vlastník komunikace na pozemku parc. č. 1279, k.ú. Havířov-město, obec 
Havířov, ul. Vardasova Vás tímto v souladu s ustanovením § 19d, odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., jakožto 
provozovatele vozidla tovární značky Opel, RZ 2M4 2267, VIN W0L0TGF35X2264883 odstaveného na 
uvedené pozemní komunikaci v rozporu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb. 
 

vyzývá, 
 

abyste vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provozováno na pozemních 
komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky                        
nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,                   
aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích nebo vozidlo 
odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci. 
 
Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněn důvod, pro který nesmí být vozidlo 
provozováno na pozemních komunikacích nebo nebude odstraněno a odstaveno z pozemní komunikace, 
bude vozidlo vlastníkem pozemní komunikace odstraněno a odstaveno na náklady jeho provozovatele.  
 
Přemístění vozidla na jinou veřejně přístupnou pozemní komunikaci ve vlastnictví statutárního města 
Havířova se nepovažuje za odstranění vozidla z pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 19d odst. 
1 zákona č. 13/1997 Sb. 
 
Pokud nebude vozidlo dle § 19d odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., následně vyzvednuto ve lhůtě 3 měsíců         
od doručení oznámení vlastníka pozemní komunikace o místě, kde je možné vozidlo vyzvednout                       
a o způsobu jeho vyzvednutí, rozhodne silniční správní úřad na návrh vlastníka pozemní komunikace            
o povolení prodeje vozidla ve veřejné dražbě.  
 
Pokud jste již odstranil důvod, pro který nesmělo být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích 
nebo jste vozidlo odstranil a odstavil z pozemní komunikace, považujte tuto výzvu za bezpředmětnou.  
 
 
Ing. Iveta Grzonková 
vedoucí odboru komunálních služeb 
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