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Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

Čj. SSHMP:
ID 50372/2019
Číslo jednací: P10–112532/2019/06
Spis. značka: SZ P10-112532/2019/8
Vyřizuje/linka: Ing. Dejnožka/267
V Praze dne: 23. 3. 2020
Rozhodnutí o odstranění vraku
(§ 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)
Městská část Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 jako silniční správní
úřad na území městské části Praha 10 příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.
m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění v řízení vedeném podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 9. 10.
2019 podané Správou služeb hlavního města Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČO: 70889660,
vydává toto rozhodnutí:
Podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále
jen „o pozemních komunikacích“) se ukládá neznámému provozovateli, kterému byl ustanoven opatrovník Miroslav Janoch, nar. 20. 4. 1977, Na Hroudě 1280/1, 100 00 Praha 10, vozidla
tovární značky: obytný přívěs Sterling ECCLES
barvy: béžové
registrační značky: KV04 FRN
identifikační číslo vozidla (VIN): ---odstaveného na veřejně přístupné komunikaci Kubánské náměstí naproti objektu Kubánské náměstí
1270/7 v Praze 10 povinnost výše uvedený vrak vozidla odstranit z této komunikace a odstavit ho
mimo místní a veřejně přístupné účelové komunikace, a to do 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zajistí vlastník pozemní
komunikace (SSHMP) předání výše uvedeného vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Předá-li vlastník pozemní
komunikace silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, oznámí to do 10 dnů ode dne předání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
(odbor dopravněsprávních činností MHMP), v jehož správním obvodu bylo silniční vozidlo ponecháno,
za účelem zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Neznámý provozovatel vozidla,
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Správa služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČ: 70889660, 4anwpiw (vlastník komunikace).
Odůvodnění:
Správa služeb hlavního města Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČO: 70889660 (dále jen SSHMP),
je příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Prahou na základě § 59 odst. 2 písm. i) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění usnesením
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 12/03 ze dne 22. 10. 1999. Jedním z předmětů činnosti dle zřizovací listiny je i výkon oprávnění hlavního města Prahy (jakožto vlastníka komunikace) uvedeného
v ustanovení § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (čl. VI. odst. 2
bod 2.6, kterým je vymezen účel a předmět činnosti organizace a zní: „2.6 výkon oprávnění hlavního
města Prahy uvedený v ustanovení § 19b a 19c zákona o pozemních komunikacích, spočívající v odstranění silničních vozidel a jejich vraků z místních a účelových komunikací včetně jejich hlídání.“). Dne
9. 10. 2019 podala SSHMP v souladu se svým oprávněním, které jí ze zřizovací listiny vyplývá, návrh dle
ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu na uložení povinnosti provozovateli výše uvedeného vraku
umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit ho mimo veřejně přístupné komunikace
dle ustanovení § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Předmětné vozidlo se nachází na veřejně přístupné místní komunikaci Kubánské náměstí, stojící v řadě
kolmo parkujících vozidel na vozovce naproti objektu Kubánské náměstí 1270/7. Dle § 6 odst. 1 zákona
o pozemních komunikacích je místní komunikací veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží
převážně místní dopravě na území obce. Komunikace Kubánské náměstí se nachází na území obce,
slouží převážně místní dopravě a není na ni omezen veřejný přístup. Zároveň byla rozhodnutím Odboru
dopravy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 1. 11. 1999, čj. MHMP-26824/1999/DOP-R5/Fi, podle § 3 a § 6
odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zařazena do kategorie místní
komunikace.
Jelikož bylo vozidlo označeno registrační značkou Velké Británie a dle sdělení Ministerstva dopravy ČR
čj. 6/2019-150-CRV1/230 ze dne 16. 12. 2019 nelze dle platných právních předpisů data z registru vozidel jiného státu pro účely tohoto řízení poskytnout, je pro správní orgán provozovatel vozidla osobou
neznámou a jako takové jí v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu ustanovil
usnesením ze dne 8. 1. 2020 opatrovníka Miroslava Janocha, nar. 20. 4. 1977, Na Hroudě 1280/1, 100
00 Praha 10.
Dne 13. 2. 2020 oznámil správní orgán účastníkům řízení zahájení správního řízení. Toto oznámení bylo
doručeno SSHMP do datové schránky dne 4. 3. 2020 a Miroslavu Janochovi, nar. 20. 4. 1977, Na Hroudě
1280/1, 100 00 Praha 10 doporučeně poštou dne 26. 2. 2020. Jelikož v tu dobu měl správní orgán k dispozici dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, zároveň s oznámením zahájení řízení vyzval
účastníky v souladu s § 36 správního řádu, aby se vyjádřili k podkladům pro vydání rozhodnutí a způsobu jejich získání, případně navrhli jiné důkazy. K tomu jim stanovil lhůtu 10 dnů od doručení oznámení. Možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí využil opatrovník
neznámého provozovatele, když do protokolu SZ P10-112532/2019/7 ze dne 4. 3. 2020 uvedl: Není to
vrak, je to poškozeno od závistivých sousedů. Majitele to má, který je v Anglii, a přijede si to opravit do
půl roka.
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K tomu správní orgán uvádí: Účastník řízení sice konstatuje, že to „není vrak“, nicméně své tvrzení
dále nerozvádí, nepředkládá žádné důkazy na podporu svého tvrzení ani nerozporuje žádné konkrétní
tvrzení uváděné SSHMP v návrhu (zápis o stavu vozidla, fotografie, které jsou součástí spisu). Naopak
v protokolu sám uvádí, že je to „poškozené“ a majitel si to přijede „opravit“.
Dle § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích je vrakem silniční vozidlo, které je pro
závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo
konstrukce silničního vozidla. Ustanovení obsahuje odkaz na zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, který ve svém § 73 odst. 2 za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla považuje změnu pohonu, motoru,
karosérie, pérování a kol.
Při hodnocení stavu vozidla vycházel správní orgán podpůrně ze seznamu kontrolních úkonů (závad)
pro kontrolu a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce přílohy č. 1 vyhl. č.
211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, v platném znění. Na vozidle shledal závady typu C,
které bezprostředně ohrožují bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz na pozemních komunikacích
nebo životní prostředí a závady typu B, které ovlivňují provozní vlastnosti vozidla, jsou způsobilé ohrozit provoz na pozemních komunikacích nebo mohou nepříznivě působit na životní prostředí:
 Zadní opěry (nohy) karavanu jsou zjevně zdeformované, pomocné výsuvné kolo na oji zcela chybí.
To odpovídá závadě typu (B) 6.2.91.1.2. - Opěra přípojného vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo
je popraskaná, neúplná, deformovaná nebo není spolehlivá nebo mechanismus pro vysouvání
opery je vadný a opera nelze vysunout.
 Vozidlo má poškozenou sedmi pólovou zástrčku. Pět pólu je zjevně nefunkčních, neboť jsou ulomené. To odpovídá závadě (B) 4.1.0.1.2 – Zásuvka nebo zástrčka poškozená tak (mechanicky, oxidace apod.), že poškození zjevně ovlivňuje funkci některého světelného zařízení přípojného
vozidla nebo negativně ovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. Z rozestavení pólů
je zřejmé, že nelze zajistit propojení a tím funkci brzdové svítilny nebo směrové svítilny přivrácené
ke středu vozovky. To odpovídá závadě (C) 4.1.0.4.3.
 Podlaha karavanu je v zadní části zjevně poškozená – propadlá. Je patrné oddělení konstrukce
podlahy od bočnic karavanu na celou šířku a cca 1m na délku karavanu. To odpovídá závadě typu
(C) 6.2.4.1.2 - Podlaha je v tak zhoršeném technickém stavu (např. děravá, nadměrně zkorodovaná, uvolněná), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích.
 Vozidlu chybí spojovací a tažné zařízení (tažná spojka), čímž karavan nelze bez doplnění podstatné
části konstrukce provozovat – táhnout.
 Dále má karavan poškozena okna. Výplň zadního okna je popraskaná nekompletní s ostrými hranami v místech s chybějícími částmi (střepy). Boční okno je překryto prošroubovanou OSB deskou.
Výše uvedené závady na podstatných částech mechanismu nebo konstrukci vozidla (karoserii / rámu)
a důležitých částech vozidla, které správní orgán považuje za nezbytné pro bezpečný provoz vozidla
(světla), jsou dle závěru správního orgánu ve svém úhrnu dostatečné pro naplnění zákonné definice
vraku uvedené v § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích.
Po vyhodnocení návrhu SSHMP, tedy zápisu o stavu vozidla a obsáhlé fotodokumentace dospěl správní
orgán k závěru, že rozsah poškození nebo závad částí vozidla, které správní orgán považuje za podstatné k bezpečnému provozování vozidla, činí předmětné vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na
pozemních komunikacích, a že souběhem výše uvedených skutečností a kumulací závad byla naplněna
definice vraku uvedená v § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích.
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Jelikož byly splněny zákonné požadavky pro vydání rozhodnutí tím, že žádost podal oprávněný subjekt,
vozidlo se nachází na veřejně přístupné místní komunikaci, vykazuje znaky vraku uvedené v § 19 odst.
2 písm. g) zákona o pozemních komunikacích a zároveň není vydání rozhodnutí v rozporu s veřejným
zájmem, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat
odvolání, a to k odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím odboru
životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
oti s k úředního ra zítka

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Doručuje se:
Miroslav Janoch, nar. 20. 4. 1977, Na Hroudě 1280/1, 100 00 Praha 10 – doporučeně poštou
Správa služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČ: 70889660, 4anwpiw – datová zpráva
Neznámý provozovatel – veřejná vyhláška
Ostatní
OŽD spis
úřední deska ÚMČ Praha 10
vyvěšeno dne:
sejmuto dne:
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