
Sp. zn.: UMOI/6796/22/ODŽ 

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I,  
zastoupené Filipem Šťastným,  

starostou městského obvodu Pardubice I  
se sídlem v Pardubicích, ulice U Divadla 828  

 

Čj.:UMOI/6796/2022/ODŽ/17/Hol-3                                                        Pardubice 14. 3.  2023 
Vyřizuje: Bohdana Pešavová 
tel.: 466 046 044, 734 821 524, e-mail: bohdana.pesavova@umo1.mmp.cz 
  
K vyvěšení na úřední desku: 
Městský obvod Pardubice I, ul. U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
Obecní úřad České Meziříčí, 517 71 České Meziříčí, Bož. Němcové 61 
    

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Výzva k odstranění silničního vozidla 
 

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 530 02 
Pardubice, jako vlastník pozemní komunikace, v souladu s ust. § 19d ods. 1 zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), vyzývá níže uvedeného provozovatele vozidla, aby odstranil důvod, pro 
který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích (tzn. zajistil si technickou 
způsobilost vozidla technickou prohlídkou) nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní 
komunikaci. 
 
Jedná se o provozovatele vozidla: 
Michal Šamko, nar. 1991, Osvobození 293, 517 71 České Meziříčí 
Vozidlo tovární značky: Opel, reg. zn. vozidla: 4H3 2946, odstavené na místní 
komunikaci v Pardubicích, ul. V. Junkové.  
 
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. 
 
 
 
 
 
       Filip Šťastný 
                                                                                    starosta 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů 
 
 
Datum vyvěšení: ………………………..… Datum sejmutí: …………………....……….  
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto oznámení bylo zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 
 
 
 
………………………………………….………..            ………………………………………………….  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení              Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
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