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R O Z H O D N U T Í 
o uložení povinnosti odstranit odstavený vrak vozidla 

 
 
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22 (dále jen OŽPD) jako 

silniční správní úřad (dále jen SSÚ) na území městské části Praha 22, příslušný podle § 40 
odst. 1 a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon o 
pozemních komunikacích), v platném znění, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, v řízení o návrhu na odstranění 
odstaveného vraku vozidla, podaném dne 13.01.2020 pod č.j. OdOV 6/153/20 - ID 
51123/2020, Správou služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace, Kundratka 19, 
180 00 Praha 8, IČ: 70889660, zřízenou hlavním městem Prahou, na základě ustanovení § 59 
odst. 2 písm. i) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen SSHMP), rozhodl tak, že panu Jaroslavu Prchlíkovi, nar. 09.02.1958, Přátelství 
167/77, 140 00 Praha 10 (dále jen provozovatel), 

 
u k l á d á   p o v i n n o s t 

 
 

odstranit z veřejně přístupné pozemní komunikace vrak vozidla Peugeot 306, barva 
modrá, RZ 9A70280, VIN VF37EWJZT32652620 (dále jen vrak), toho času odstavený 
na pozemní komunikaci Semanského, 104 00 Praha 10, v k.ú. Uhříněves.  
 
 

Odůvodnění 
 

Dne 13.01.2020 obdržel SSÚ žádost SSHMP o zahájení správního řízení ve věci 
odstranění vraku vozidla Peugeot 306, barva modrá, RZ 9A70280, VIN 
VF37EWJZT32652620, odstaveného na pozemní komunikaci Semanského, 104 00 Praha 10, 
v k.ú. Uhříněves, v rozporu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních 
komunikacích. K žádosti SSHM byl doložen zápis o stavu výše uvedeného vraku vozidla, č.j. 
51123/2020 s příslušnou fotodokumentací. Na základě předloženého návrhu SSHMP bylo 
v souladu s § 19c zákona o pozemních komunikacích zahájeno řízení ve věci odstranění vraku 
vlastníkem pozemní komunikace.  
 

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: Praha - Uhříněves 
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Dne 16.07.2021 bylo SSÚ provedeno místní šetření, přičemž bylo zjištěno, že je na místní 
komunikaci Semanského, 104 00 Praha 10, v k.ú. Uhříněves, odstaveno výše uvedené vozidlo 
zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 

 
Při ohleádní na místě dne 20.07.2021 bylo OŽPD zdokumentováno, že vozidlo je zjevně 

technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, vykazuje známky vraku a od 
doby ohledání SSHMP dne 09.01.2020 s ním nebylo manipulováno, naplňuje tak definici 
vraku a provozovatel jej tedy na pozemní komunikaci umístil v rozporu s § 19 odst. 2 písm. g) 
zákona o pozemních komunikacích, čímž naplňuje skutkovou podstatu přestupku podle § 42a, 
odst. 1, písm. i) zákona o pozemních komunikacích tím, že na místní komunikaci odstavil 
vrak. 

 
Dále bylo ohledáním zjištěno, že dle § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích není na vozidle umístěna přední 
registrační značka (je umístěna pouze za čelním sklem), čímž se provozovatel vraku dopouští 
přestupku dle § 83 odst. 1 písm. o) téhož zákona. Provozovatel provozuje vozidlo v rozporu s 
§ 1, odst. 2 písm. b), zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla) a dopouští se tak přestupku podle § 16, odst. 1, téhož 
zákona, tím, že porušuje povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nesplňuje § 38 
odst. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, tzn. provozuje vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních 
komunikacích, na němž není umístěna tabulka s registrační značkou a jehož technická 
způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou prohlídkou. 

 
Z výše uvedených důvodů SSÚ ztotožnil provozovatele vraku, ukončil shromažďování 

podkladů pro vydání Rozhodnutí a dne 20.07.2021 vyzval provozovatele vraku, pana 
Jaroslava Prchlíka, nar. 09.02.1958, Přátelství 167/77, 140 00 Praha 10, aby ve lhůtě do 
08.08.2021 odstranil z veřejně přístupné pozemní komunikace předmětný vrak, uplatnil svá 
práva zakotvená v § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, tj. vyjádřil 
se k podkladovým materiálům a předložil důkazy před vydáním Rozhodnutí o odstranění 
vraku vlastníkem pozemní komunikace podle § 19c zákona o pozemních komunikacích, a to 
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy.  

 
Provozovateli byla výzva doručena dne 10.08.2021 vhozením do poštovní schránky v 

místě trvalého pobytu, stejně tak i vlastníkovi vraku. Výzva provozovateli byla dne 
23.07.2021 umístěna rovněž na čelním skle předmětného vraku. Provozovatel se k zahájení 
řízení nevyjádřil, ani se neseznámil s podklady pro vydání Rozhodnutí. 

 
Na základě výše uvedených skutečností tedy SSÚ vyhověl žádosti vlastníka komunikace a 

v souladu s § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích rozhodl tak, že 
provozovateli vozidla uložil povinnost odstranit vrak silničního vozidla odstaveného na místní 
komunikaci mimo pozemní komunikaci. 

 
 

Poučení 
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Odstraněním vraku z veřejně přístupné pozemní komunikace se rozumí odstranění vozidla 
mimo stávající síť pozemních komunikací i mimo veřejná prostranství obce. Odstavení vraku 
na jinou místní nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci se nepovažuje za odstranění 
vraku a není důvodem pro ukončení řízení. 

 
Nedojde-li k odstavení a odstranění vraku z pozemní komunikace, vlastník komunikace 

pak v souladu s § 19c odst 2 zákona o pozemních komunikacích zajistí, po marném uplynutí 2 
měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto Rozhodnutí, předání vraku do zařízení ke sběru 
vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, a to na 
náklady provozovatele vraku. 
 

Dle § 42a, odst. 1, písm. i) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že na místní komunikaci odstaví vrak (ve 
smyslu výše uvedeného zákona a tohoto řízení) a že za tento přestupek lze dle § 42a, odst. 7, 
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, uložit pokutu 
až do výše 300 000,- Kč.  

 
Dle § 5, odst. 3, písm. g) zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, se fyzická 

osoba dopustí přestupku tím, že poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství. Za 
tento přestupek lze podle § 5, odst. 3, písm. d) téhož zákona uložit pokutu až do výše 50 
000,- Kč a podle § 5, odst. 3, písm. d) téhož zákona; je-li přestupek spáchán opakovaně, 
uložit pokutu až do výše 75 000,- Kč. 

 
Dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

porušuje provozovatel ustanovení § 38 odst. 1 písm. a), c) a e) téhož zákona a dle § 83 odst. 
1 písm. m), o) a p) téhož zákona se provozovatel dopouští hned několika přestupků tím, že 
provozuje vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu, na němž není umístěna tabulka s 
registrační značkou a jehož technická způsobilost nebyla ověřena pravidelnou technickou 
prohlídkou. Za každý z těchto přestupků lze podle § 83 odst. 2 písm. c) téhož zákona uložit 
provozovateli pokutu až do výše 50 000,- Kč. 

 
Dle § 16, odst. 1, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, se fyzická, 
právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poruší povinnost podle 
§ 1, odst. 2, písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (provozuje 
nebo ponechá vozidlo na místní komunikaci, aniž by jeho povinnost nahradit újmu 
způsobenou provozem tohoto vozidla byla pojištěna podle tohoto zákona). Za tento přestupek 
lze podle  
§ 16, odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb. téhož zákona uložit pokutu až do výše 40 000,- Kč. 

 
Nedojde-li k nápravě během stanovené lhůty, provozovatel vraku svým jednáním naplní 

skutkovou podstatu všech zjištěných přestupků a Úřad MČ Praha 22 uplatní sankce v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 
Pokud by během tohoto řízení došlo ke zhojení protiprávního stavu tím, že by byl vrak 

vozidla odstaven mimo veřejné komunikace a veřejná prostranství, bude řízení dle § 66, odst. 
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1, písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, zastaveno, neboť se tím 
návrh SSHMP stane bezpředmětným. 

 
Proti tomuto Rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení 

k Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, a to prostřednictvím Odboru 
životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22. Odvolání se podává s potřebným 
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků 
dostal jeden stejnopis. Odvolání jen proti odůvodnění Rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 
 
 
 
        Ing. Jana Kučerová 

otisk úředního razítka   vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
 
 
 
Doručováno veřejnou vyhláškou 
 
 Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
 
 
 
Rozdělovník 
 
1. Doručuje se účastníkům řízení: 

 Jaroslav Prchlík, Přátelství 167/77, 140 00 Praha 10 

 Správa služeb hlavního města Prahy, p.o., Kundratka 19, 180 00 Praha 8 (DS) 

 úřední deska ÚMČ Praha 22 

 
2. Dále obdrží: 

 Úřad městské části Praha 22 – OSM (ZDE) 

 Věra Prchlíková, Přátelství 167/77, 140 00 Praha 10 
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