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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, 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 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl, ve věci prodeje silničního vozidla dle § 19d odst.
4 zákona o pozemních komunikacích, takto:

POVOLUJE
prodej
silničního vozidla tovární značky: ŠKODA, obchodní označení: Felicie, registrační
značky: 3SC7980, VIN: nezjištěno, STK platná do: 02. 11. 2019, jehož provozovatelem byl
zjištěn pan Luboš Hercík, datum narození 23. 10. 1963, místo trvalého pobytu Loukov
u Mnichova Hradiště, Loukov 81 (dále jen „provozovatel“), ve veřejné dražbě.
Odůvodnění
Důvodem zahájení správního řízení o povolení prodeje silničního vozidla je návrh
Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „vlastník pozemní komunikace“), jako vlastníka
pozemní komunikace v ul. Malátova u obj. č.p. 9 v k.ú. Ústí nad Labem, o povolení
prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě, ze dne 09. 05. 2022. Návrh 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").
V návrhu je uvedeno, že vlastník citované pozemní komunikace, na základě důvodného
podezření, že vozidlo je na uvedené komunikaci odstaveno v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h)
zákona o pozemních komunikacích, neboť vozidlo ŠKODA mělo, dle zjištění, marně
uplynulou lhůtu pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti
vozidla, čímž již nemělo být, podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích, provozováno na pozemních komunikacích, provedl prvotní ohledání vozidla
ŠKODA na místě, kde bylo zjištěno, že uvedené podezření je opodstatněné.
Vlastník pozemní komunikace si následně vyžádal poskytnutí údajů rozhodných pro ověření
uvedeného podezření, tedy poskytnutí údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných
v registru vozidel. Na základě těchto zjištěných informací vyzval provozovatele silničního
vozidla ŠKODA, v souladu s ustanovením § 19d odst. 1) zákona o pozemních komunikacích,
k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích
(splnění pravidelné technické kontroly, která uplynula před více než 6-ti měsíci), případně
aby uvedené vozidlo ŠKODA odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci. Po marném
uplynutí 2 měsíců od doručení výzvy, kdy provozovatel vozidla ŠKODA nezajistil
odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích
(nezajistil technickou způsobilost vozidla, ani jeho odstranění či odstavení mimo pozemní
komunikaci), oznámil vlastník pozemní komunikace provozovateli vozidla ŠKODA,
odstavení vozidla na odstavnou plochu Města Ústí nad Labem, nacházející se na adrese
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Chlumec, Hrbovická 2. Provozovatel vozidla
ŠKODA na doručenou výzvu ani na toto oznámení nijak nereagoval a odstavené vozidlo si
ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení nevyzvedl. Vlastník pozemní komunikace následně
podal silničnímu správnímu úřadu, Magistrátu města Ústí nad Labem, „Návrh vlastníka
pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě“.
Silniční správní úřad posoudil dodržení zákonných podmínek a postupů vlastníka pozemní
komunikace při odstraňování technicky nezpůsobilého vozidla, či další okolnosti bránící
provozovateli silničního vozidla jej odstavit, odstranit, či vyzvednout.
Na základě zjištěných skutečností jednoznačně vyplývá a bylo prokázáno, že:
• vozidlo má více jak 6 měsíců propadlou technickou prohlídku a jedná se tedy, dle § 19
odst. 2 písm. h) zákona o pozemních komunikacích, o odstavené vozidlo, nikoli běžně
používané vozidlo, které na komunikaci jen dočasně zaparkovalo
• vlastník pozemní komunikace doručil provozovateli odstaveného vozidla (zveřejnil na
úřední desce, z důvodu prokazatelného, nezdařilého doručování), v souladu s ust. § 19d
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, výzvu ke sjednání nápravy ve lhůtě dvou
měsíců, což bylo vykázáno dokladem o zveřejnění oznámení na úřední desce
• výzva ve lhůtě dvou měsíců nebyla splněna a provozovateli vozidla bylo, v souladu
s ust. § 19d odst. 2 zákona o pozemních komunikacích oznámeno, na jakém záchytném
parkovišti je možné odtažené vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí, což bylo
vykázáno doručenkou
• provozovatel si vozidlo, v souladu s § 19d odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, ve
lhůtě 3 měsíců nevyzvedl ze záchytného parkoviště, přestože mu byla tato skutečnost
oznámena
Na základě zjištěných skutečností se má za prokázané, že všechny výše uvedené zákonné
podmínky pro povolení prodeje vozidla ŠKODA ve veřejné dražbě podle § 19d odst. 4
zákona
o pozemních komunikacích byly splněny, provozovatel vozidla neprojevil vůli si silniční
vozidlo ze záchytného parkoviště vyzvednout, a nebyly zjištěny závažné důvody, které by
bránily provozovateli toto vozidlo vyzvednout. Proto silniční správní úřad tímto rozhodnutím
povoluje prodej vozidla ŠKODA ve veřejné dražbě.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je Statutární město Ústí nad Labem, jako vlastník
místní komunikace v ul. Malátova u obj. č.p. 9 v k.ú. Ústí nad Labem, oprávněno prodat
vozidlo ŠKODA ve veřejné dražbě na náklady jeho provozovatele.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15–ti dnů ode dne jeho doručení k odboru
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje a to podáním učiněným
u zdejšího odboru. Odvolání se podává v souladu s ust. § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Pokud nebylo toto rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
ale v souladu s § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo k vyzvednutí na poště, potom se za
den doručení považuje 10 (desátý) den od tohoto uložení, nikoli až následné, skutečné
převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty a to i za předpokladu, že Vám tato
písemnost byla následně (po úložní lhůtě) doručena do Vaší poštovní schránky (schránka
adresáta). Lhůta pro případné odvolání se v tomto případě nezapočítává od skutečného
převzetí předmětného rozhodnutí, ale již od jedenáctého dne uložení písemnosti na poště.

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

Na úřední desce,
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