
Městský obvod Pardubice I, ul. U Divadla 828, 530 02 Pardubice

                                                                                                      Pardubice 16. 5. 2022

K vyvěšení na úřední desku:
Městský obvod Pardubice I, ul. U Divadla 828, 530 02 Pardubice
Statutární město Pardubice, elektron. úřední deska, Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice

Veřejná vyhláška
Výzva k odstranění silničního vozidla (§ 19c odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn

Vlastník pozemní komunikace tímto vyzývá níže uvedeného provozovatele vozidla s neplatnou 
technickou kontrolou déle jak šest měsíců v souladu s ust. § 19d ods. 1 zákona o pozemních 
komunikacích, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozována na pozemních 
komunikacích (tzn. zajistit si technickou způsobilost vozidla technickou prohlídkou) nebo 
vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci.

Jedná se o provozovatele vozidla:
Martin Stejskal, nar. 1965, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
Vozidlo tovární značky: přívěs nákl. (valník), barva šedá základní, RZ 29PUO20, 
odstavené v Pardubicích, ul. JUDr. Krpaty před čp. 1367

Vlastník komunikace dále vyrozumívá provozovatele tohoto vozidla o tom, že dle § 19d 
odst. 2 zákona o pozemních komunikacích po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla 
tato výzva doručena provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo 
z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě. V takovém případě oznámí 
provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout a způsob jeho vyzvednutí. 
Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, 
prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit. 
Dle § 19d odst. 4 zákona o pozemních komunikacích je stanoveno, že pokud si následně 
nevyzvedne provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení o odstavení 
vozidla a způsobu jeho vyzvednutí, 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.

                                                                                     Mgr. Ondřej Šebek
  místostarosta městského obvodu Pardubice I

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyhláška zveřejněna dne:
Vyhláška sejmuta dne:
Razítko úřadu a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední 
desky (po sejmutí písemnosti prosíme o její zaslání zpět).
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