S TATUTÁR NÍ M Ě S TO OLOM OUC
ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
oddělení dopravního inženýrství a MHD
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 52.2, skartační znak/skart. lhůta – V/5

Č. j. SMOL/227657/2022/ODUR/DIMHD/Tot
Spisová značka: S-SMOL/227657/2022/ODUR

V Olomouci dne 18.08.2022

Uvádějte vždy v korespondenci

Vyřizuje: Věra Totová
Telefon: 588488264
E-mail: vera.totova@olomouc.eu
Výzva k odstranění vozidla
Statutární město Olomouc, se sídlem na adrese Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, IČ:00299308,
zastoupené Magistrátem města Olomouce, odborem dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
779 00 Olomouc, jako vlastník pozemní komunikace na pozemku parc. č. 437/1 (ostatní plocha)
v k.ú. Hodolany , obec Olomouc, na ulici Fibichova u č.o. 114/3 v Olomouci, v souladu s ust. § 19d
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“) vyzývá nabyvatele silničního vozidla Peugeot 406, RZ 3B7
8386 (podrobnější specifikace vozidla viz. níže) pana Antonína Letfuse , nar. 11. 06. 1970, trvale
bytem na adrese Cetkovice, Malá Strana 16, aby
1) odstranil důvod, pro který nesmí být níže uvedené silniční vozidlo provozováno na pozemních
komunikacích, způsobem, že zajistí způsobilost předmětného silničního vozidla k provozu na
pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
nebo
2) níže uvedené silniční vozidlo odstranil a odstavil na místo mimo dálnici, silnici, místní komunikaci
nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci,
a to bezodkladně, nejpozději však do dvou měsíců ode dne doručení této výzvy.
Silniční vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích:
Druh vozidla: osobní
Tovární značka: Peugeot 406 Sedan
Barva: stříbrná-metal
Registrační značka: 3B7 8386
Místo, kde je vozidlo odstaveno: ul. Fibichova u č.o. 114/3
VIN: VF38BLFYE80690269
Odůvodnění:
Dne 26. 06. 2022 statutární město Olomouc, se sídlem na adrese Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc,
IČ:00299308, zastoupené Magistrátem města Olomouce, odborem dopravy a územního rozvoje,
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, obdrželo oznámení Městské policie Olomouc č.j.
SMOL/180349/2022/MPO/PDO/PS/Kal, sp. zn. 2022/018197 ze dne 21. 06. 2022 ze kterého vyplývá,
že na pozemku parc.č. 437/1 (ostatní plocha), v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, na kterém se nachází
místní komunikace ve vlastnictví statutárního města Olomouc, v místě ul. Fibichova je odstaveno
výše specifikované silniční vozidlo.

Z údajů v registru silničních vozidel bylo zjištěno, že provozovatelem tohoto silničního vozidla je paní
Danuše Letfusová, nar. 06. 03. 1948, bytem Šebetov 1, Šebetov, zemřela 03. 02. 2021. Na základě
usnesení z 23.7. 2021, č.j. 60D 259/2021-52, právní moc 26. 8. 2021 vozidlo nabyl pozústalý syn
Antonín Letfus, nar. 11.6.1970, Cetkovice, Malá Strana 16, 679 38 .
Dále bylo zjištěno, že výše uvedené silniční vozidlo nesmí být podle zákona č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.), ve
znění pozdějších předpisů provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty
pro provedení pravidelné technické prohlídky, která byla dle známky na RZ vozidla a dle záznamu
v registru silničních vozidel naposledy provedena s platností do 19. 02. 2021.
Dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) a § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o pozemních komunikacích) je na dálnicích,
silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích zakázáno odstavovat
silniční vozidlo, které 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 nebo technické nezpůsobilosti vozidla
zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Podle § 19d odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je vlastník pozemní komunikace oprávněn
vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) odstaveno na
dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod,
pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a
odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.
S ohledem na skutečnosti výše uvedené vlastník komunikace vyzývá provozovatele silničního vozidla,
aby bezodkladně, nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy, zjednal nápravu protiprávního
stavu, způsobem, že buď zajistí způsobilost výše uvedeného silničního vozidla k provozu na
pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
výše uvedené vozidlo odstraní a odstaví na místo mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo
veřejně přístupnou účelovou komunikaci.
Poučení:
Dle § 19d odst. 2 zákona o pozemních komunikacích po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla
výzva podle odstavce 1 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, a to ve výši 2.420, - Kč včetně DPH za odtah
vozidla a dále 97,- Kč včetně DPH za každý započatý den skladování vozidla, to neplatí, prokáže -li
závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

S pozdravem
Ing. Marek Černý
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

Účastník řízení:
Antonín Letfus, Malá Strana 16, 679 38 Cetkovice (dodejka doporučeně)
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