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Poskytnutí informace

Vážený žadateli,

k Vaší žádosti č.j. 1669/21/OÚ ze dne l. 12. 2021 o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám
sděluj eme následující:

l. Silničním správním úřadem příslušným podle pozemní komunikace je v tomto
konkrétním případě, kdy se jedná o místní komunikaci, OÚ předboj. o povolení
prodeje předmětného vozidla vZhledem ke konkrétním podmínkám případu ale
rozhodovat nebude (SPZ na předmětné vozidlo doplněna).

2. Odtahová firma.
3. Taková vozidla budou odstavována na odstavném, hlídaném a 24 hod. přístupném

parkovišti.
4. OP Líbeznice, Mělnická 43, 25065 Líbeznice, zřizovatel obec Líbeznice,

IČO: 00240427, PČR OOP Odolena Voda, Čenkovská 84, 25070 Odolena Voda,
IČO: 75151481.

5. V případě vozidla pod č.j. 1613/21/OÚ vzniknou obci nulové náklady, protože nebude
odstraňováno.

6. Obecně - vydá ho vlastníkovi, v případě vozidla pod č. j. 1613/21/OÚ tato situace
nenastane, protože SPZ byla na předmětné vozidlo doplněna.

7. Vzhledem k tomu, že doposud nemuselo být poptáváno odstavné parkoviště, nemůže '
být tato informace poskytnuta, protože neexistuje a povinný subjekt by ji musel nově
ýytvořit (poptat odstavné parkoviště, přestože za současných podmínek žádné auto
odstavit nepotřebuje).

8. Ve veřejné dražbě. Viz. Zákon o pozemních komunikacích (Zákon č. 13/1997 Sb.,
§ 19d, odst. 4): ,,Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od
doručeni" oznámeni" podle odstavce 2, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle
pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka
pozen7ní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční
správní úřad prodej silničního vozidla nepovoll: pokud nebyly dodrženy podmínAy
nebo postup podle odstavců l a 2, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo
vyzvednout, nebo pokud zjistí závažné důvody, které brání provozovateli silniční
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vozidlo vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní
komunikace, ze které bylo odstraněno, oprávněn jej prodat na náklady jeho
provozovatele. § 19b odst. 4 až 6 a 8 se použijípřiměřeně. "

9. Žádné náklady obci předboj nevznikly.
10. Provozovatel. Vlastník až v případě, že je vozidlo odstraněno z evidence motorových

vozidel pro zánik. Viz. Zákon o pozemních komunikacích (Zákon č. 13/1997 Sb.,
§ 19e): ,, Odstraněni" zaniklého silničního vozidla z pozemní komunikace. Je-li
v registru vozidel zapsán zánik silničního vozidla, ustanoveni" § 19b až 19d se použijí
namísto provozovatele vozidla vůči jeho vlastníkovi. "
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