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Oznámení o odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace a jeho odstavení na vhodném
místě
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor správy majetku města, pověřený Radou města Uherské Hradiště k výkonu
činností spojených s odstraněním silničního vozidla z pozemní komunikace (dle Organizačního řádu schváleného
Radou města Uherské Hradiště, č. 711/49/RM/2020 ze dne 24. 09. 2020 s účinností od 01. 10. 2020), v souladu s
ustanovením § 19d odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), Vám, jakožto provozovateli níže specifikovaného silničního vozidla, které bylo v
rozporu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. h) zákona o pozemních komunikacích odstaveno na místní komunikaci
v Uherském Hradišti, jejímž vlastníkem je Město Uherské Hradiště,

oz na muj e ,
že po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy Vám byla výzva
podle ustanovení § 19d odst. 1 zákona o pozemních komunikacích doručena současně s výzvou k odstranění důvodu, pro který
nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích,
nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci, bylo dne 10. 8. 2022 vozidlo tovární značky OPEL ASTRA
bez RZ odstraněno z pozemní komunikace v ul. Derflanská
v Uherském Hradišti.
Vozidlo je odstaveno v ul. Na Záhonech 1467 Kunovice (areál
SALVAGE-UH).
Vozidlo si může provozovatel vozidla na výše uvedené adrese vyzvednout ve lhůtě 3 měsíců od doručení tohoto
oznámení po předchozí dohodě s pověřeným pracovníkem Odboru správy majetku města Městského úřadu Uherské
Hradiště
(Ing. Pavel Macenauer, tel.: 572 525 384, e-mail: pavel.macenauer@mesto-uh.cz) a úhradě nákladů za odstranění
a odstavení vozidla (potvrzení o úhradě nutno doložit při fyzickém vyzvednutí vozidla).

Poučení
Dle ustanovení § 19d odst. 2 věty druhé zákona o pozemních komunikacích náklady na odstranění a odstavení
silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo
odstranit.
Dle ustanovení § 19d odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve
lhůtě 3 měsíců od doručení tohoto oznámení, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní
komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje
silničního vozidla ve veřejné dražbě. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace, ze které
bylo odstraněno, oprávněn jej prodat na náklady jeho provozovatele.
Dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. i) zákona o pozemních komunikacích se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že
na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zakázána. Dle
ustanovení § 42a odst. 8 písm. b) zákona o pozemních komunikacích lze za přestupek uložit pokutu do výše 300 000
Kč.
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