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Výzva k odstranění silničního vozidla 
(§ 19d odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) 

 
Vážený pane Rojek, 

statutární město Pardubice je vlastníkem místní komunikace na pozemku p.č. 3718/34, k.ú. 
Pardubice, ul. Bělehradská. Na základě oznámení Městské policie Pardubice bylo zjištěno, že na 

této komunikaci na parkovišti v ul. Bělehradská v blízkosti č.p. 513, bylo k datu oznámení 

v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h zákona o pozemních komunikacích odstaveno vozidlo: 

tovární značka: ROVER, reg. zn. vozidla: 6E4 0063, jehož jste dle registru silničních vozidel 
provozovatelem. 

Toto vozidlo po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného 
uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky. 

Vlastník pozemní komunikace Vás tímto jakožto provozovatele výše uvedeného 

vozidla v souladu s ust. § 19d odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vyzývá, 

abyste odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních 

komunikacích (tzn. zajistil technickou způsobilost vozidla technickou prohlídkou), 

nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci. 

Vlastník komunikace Vás dále vyrozumívá 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 nevyzvedne-li si následně 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. 
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