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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Na základě návrhu Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „vlastníka pozemní komunikace“),
o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě, Magistrát města Ústí nad Labem, odbor
dopravy a majetku, oddělení silničního správního úřadu, jako věcně a místně příslušný správní orgán,
podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích), a dle ustanovení § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

zahajuje
řízení o prodeji silničního vozidla ve veřejné dražbě.
Řízení se týká povolení prodeje silničního vozidla tovární značky: ŠKODA, obchodní
označení: Felicie, registrační značky: 3SC7980, VIN: nezjištěno, STK platná
do: 02. 11. 2019, (dále jen „vozidlo ŠKODA“), jehož provozovatelem byl zjištěn pan
Luboš Hercík, datum narození 23. 10. 1963, místo trvalého pobytu Loukov u Mnichova
Hradiště, Loukov 81 (dále jen „provozovatel“). Návrh byl podán dne 09. 05. 2022 vlastníkem
pozemní komunikace v ul. Malátova u obj. č.p. 9 v k.ú. Ústí nad Labem, odkud bylo vozidlo
ŠKODA odstaveno na odstavnou plochu Města Ústí nad Labem, nacházející se na adrese Palivový
kombinát Ústí, státní podnik, Chlumec, Hrbovická 2.
Současně provozovateli vozidla ŠKODA správní orgán sděluje, že před vydáním rozhodnutí o
povolení prodeje vozidla ŠKODA ve veřejné dražbě,
je možno vyzvednout si vozidlo
z odstavné plochy Města Ústí nad Labem, nacházející se na adrese:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Chlumec, Hrbovická 2
(k vyzvednutí vozidla využijte pracovní dobu: Po a St 08:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.,
Út
08:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.,
Pá
08:00 – 11:00 hod.)

Pokud nedojde k vyzvednutí vozidla ŠKODA ve lhůtě
do patnácti dnů od doručení tohoto oznámení,
rozhodne příslušný silniční správní úřad, v souladu s ust. § 19d odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích, na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, o
povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě, kdy náklady spojené s odstraněním a
odstavením vozidla nese, provozovatel.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán dále
povinen dát účastníku řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí povolení prodeje silničního
vozidla ve veřejné dražbě mohl vyjádřit k jeho podkladu, případně navrhnout jeho doplnění. Uvedené
zákonné povinnosti je činěno zadost tímto přípisem, na základě kterého má účastník řízení možnost
ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení uplatnit na adresu odboru dopravy a majetku Magistrátu
města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01, písemně nebo ústně do protokolu, u odboru
dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 1. poschodí, č. kanceláře
128 (Bc. Radka Kočová), své další připomínky a návrhy k předmětu řízení před vydáním správního
rozhodnutí ve věci prodeje vozidla ve veřejné dražbě.
Poučení:
Vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí je zákonným právem účastníka řízení. V případě, že správní
orgán ve stanovené lhůtě neobdrží v uvedené záležitosti žádné vyjádření, bude mít za to, že účastník
řízení již nepovažuje za nutné se k věci vyjadřovat a vydá správní rozhodnutí ve věci prodeje vozidla
ve veřejné dražbě, na základě podkladů, které má k dispozici.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu a nedaří se mu
prokazatelně doručovat (§ 25 odst 1 správního řádu).
Dle ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu se tato vyhláška vyvěšuje po dobu 15-ti dnů na úřední desku
správního orgánu, který písemnost doručuje (Magistrát města Úst nad Labem) v místě stání vozidla
(ÚMO Ústí nad Labem – město) a dále v místě trvalého bydliště adresáta písemnosti (Obecní úřad
Loukov). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje.

otisk razítka
Ing. Dalibor Dařílek v.r.
vedoucí odboru dopravy a majetku
Za správnost vyhotovení:
Bc. Radka Kočová

Na úřední desce,
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

v y v ě š e n o dne: …………………

s e j m u t o dne:

………………

