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

Čj. SSHMP:
ID 51853/2020
Číslo jednací: P10-035608/2020/03
Spis. značka: SZ P10-035608/2020/5
Vyřizuje/linka: Ing. Čech/476
V Praze dne: 19. 5. 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 (dále jen „zákon“), 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 1. 4. 2020 podané Správou služeb hlavního města Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČO:
70889660, vydává toto rozhodnutí:
Podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona se ukládá neznámému provozovateli (vlastníku) vozidla
tovární značky: Škoda Felicia
barvy: červené-tmavé
registrační značky: 3AN 3847
identifikační číslo vozidla (VIN): TMBEFF614T0255350
odstaveného na místní komunikaci Kralická u objektu Kralická č. 950/1 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 zajis tí vlastník pozemní
komunikace 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, v yužívání nebo odstraňování
autovraků, oznámí to do 10 dnů ode dne předání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu bylo silniční vozidlo ponecháno (odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m.
Prahy), 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 (vlastník) vozidla,
Správa služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČ: 70889660, 4anwpiw (vlastník komunikace).

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30
IČ: 00063941
St 8:00—12:00 a 13:00—17:30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19 -2000733369/0800
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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 (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 1. 4. 2020 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. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení
ve výše uvedené věci.
Předmětné vozidlo se nachází na veřejně přístupné místní komunikaci Kralická, stojící v řadě vozidel parkujících kolmo částečně na chodníku před objektem Kralická č. 950/1. Dle § 6 odst. 1 zákona je místní
komunikací veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území
obce. Komunikace Kralická 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 zařazena do kategorie
místní komunikace.
Z výpisu z registru silničních vozidel ze dne 21. 4. 2020, čj. MHMP 581129/2020, poskytnutého odborem
dopravněsprávních činností MHMP, vyplývá, že provozovatelem vozidla Škoda Felicia barvy červenétmavé RZ: 3AN 3847 VIN: TMBEFF614T0255350 je Jaroslav Mráz, dat. nar. 22. 4. 1965, naposledy bytem
Jana Želivského 1768/18, Praha 3, který však dle informace z registru obyvatel zemřel dne 8. 10. 2014.
Na základě informace z odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 10 správní orgán kontaktoval dceru pana
Jaroslava Mráze, paní Evelínu Mrázovou, dat. nar. 30. 6. 1989, Dlouhá 100, Příbram III, 261 01, která
prostřednictvím e-mailu sdělila, že ví o tom, že takový automobil vlastnil její zemřelý otec, ale předem
se vzdala dědictví, neví co se s vozem dále dělo a věc tím považuje za uzavřenou. Dle informace č.j.:
Nd 86/2020 ze dne 14. 5. 2020 od JUDr. Markéty Menclerové, soudní komisařky pověřené úkony v řízení
o pozůstalosti po výše uvedeném zůstaviteli, kterou si správní orgán vyžádal, bylo řízení o pozůstalosti
po zemřelém Jaroslavu Mrázovi usnesením zastaveno vzhledem k tomu, že zůstavitel nezanechal žádný
majetek. Žádný osobní automobil přitom projednán nebyl. Dle názoru správního orgánu tak není možné
žádným způsobem ověřit, kdo je v současné době vlastníkem vozidla a měl by být do registru vozidel
zapsán jako provozovatel, a je tak pro správní orgán osobou neznámou. S ohledem na výše uvedené
správní orgán upouští od doručování oznámení o zahájení řízení SSHMP jako jedinému známému účastníkovi řízení, neboť ten svou žádostí zahájení řízení inicioval, a přistupuje rovnou k vydání meritorního
rozhodnutí ve věci.
Dle § 19 odst. 2 písm. g) zákona 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.
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Navrhovatelem předložené podklady (fotodokumentace a zápisu o stavu vozidla) svědčí o tom, 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 návrh lze považovat za důvodný. Vozidlo má mj. závažně poškozenou karoserii v oblasti levého zadního
blatníku, podběhu a prahu, kdy části karoserie úplně chybí, vyskytují se zde ostré hrany a vozidlo tak
bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na komunikacích.
Dle informace z pořízeného výpisu z registru silničních vozidel platnost pravidelné technické prohlídky
vypršela již dne 8. 7. 2015, vozidlo je minimálně od června 2017 bez pohybu a dle informace z webu
České kanceláře pojistitelů není vozidlo pojištěno proti odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla.
Souběhem všech výše uvedených skutečností došlo dle názoru správního orgánu k naplnění zákonné
definice vraku, uvedené v § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Byly splněny i další zákonné požadavky pro vydání rozhodnutí tím, že žádost podal oprávněný
subjekt, vozidlo se nachází na veřejné místní komunikaci a zároveň není vydání rozhodnutí v rozporu
s veřejným zájmem. Proto správní orgán rozhodl vyhovět žádosti a uložit povinnost dle § 19c odst. 1
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 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:
známý provozovatel (vlastník) vozidla – veřejná vyhláška, vylepení výroku rozhodnutí na vozidle
Správa služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČ: 70889660, 4anwpiw – datová zpráva
Ostatní: OŽD spis
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