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Oznámení o zahájení správního řízení
Výzva k odstranění autovraku
Veřejná vyhláška
Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako příslušný silniční správní
úřad pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace podle § 40 odst. 5
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, uvědomuje
Petra Kováře, nar. 10.8.1995, Prostřední Lánov 100 o tom, že dnem oznámení tohoto
vyrozumění zahajuje správní řízení ve věci návrhu vlastníka veřejně přístupné účelové
komunikace v prostoru garáží Na smetišti, ul. Mladoboleslavská v k.ú. Mělník Města Mělník
zastoupeného Městským úřadem Mělník, oddělením služeb, správy a údržby komunikací o
odstranění osobního automobilu tov. zn. Škoda Felicia reg. zn. 5H7 7756, VIN : 0/0-221618,
které má znaky počínajícího autovraku, a současně
ukládá
v souladu s § 19c, odst. 1, písm., a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění, provozovateli vozidla, které jeví znaky počínajícího autovraku (chybějící
části karoserie, bez pohonného agregátu a dalších podstatných součástí vozidla potřebných
pro provoz vozidla na pozemních komunikacích,) tov. zn. Škoda Felicia reg. zn. 5H7 7756,
VIN : 0/0-221618, Petru Kovářovi, nar. 10.8.1995, Prostřední Lánov 100, umístěného na
veřejně přístupné účelové komunikaci v prostoru garáží Na smetišti, ul. Mladoboleslavská
v k.ú. Mělník
povinnost
motorové vozidlo, které jeví znaky počínajícího autovraku odstaveného na této místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou
pozemní komunikaci do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy.
Současně ve smyslu § 19c, odst. 2, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění provozovatele vozidla upozorňujeme na skutečnost, že po marném uplynutí
2 měsíců ode dne, kdy byla provozovateli uložena tato povinnost a vozidlo nebylo v této
lhůtě provozovatelem odstraněno, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování
autovraků, a to na náklady provozovatele vraku.
Vzhledem k tomu, že majitel vozidla si v místě bydliště poštu nepřebírá a jiná doručovací
adresa nebyla zjištěna, bylo přikročeno v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004
správního řádu k doručení výzvy veřejnou vyhláškou.
Poučení :
Na podkladě ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení ve znění
pozdějších předpisů, mají účastníci výše uvedeného správního řízení právo vyjádřit se
k podkladům před vydáním rozhodnutí o odstranění vraku Mohou tak učinit nahlédnutím do

spisu u silničního správního úřadu v Mělníku v kanceláři č. 118, v budově Městského úřadu
Mělník, nám. Míru 51, odbor dopravních a správních agend v přízemí budovy a to ve lhůtě
sedmi dnů od doručení tohoto oznámení v pracovní době úřadu. Termín seznámení je
možné dohodnout telefonicky.

Václav Brenn
referent silničního hospodářství
Tato výzva musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne : ______________________

Sejmuto dne : _______________________

Razítko a podpis orgánu, který ručí za vyvěšení.
Doručuje se :
Městský úřad Mělník se žádosti o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na
dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu
Obec Lánov se žádosti o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 15
dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu

