
 

 

ODBOR DOPRAVY 
Velké náměstí 114/3 

pracoviště Budovcova 207 

397 19 Písek 

Č. j.: MUPI/2021/47771 

 

V Písku dne: 05.01.2022 

Ev. č.: VR/2021/03/OZN.VV   

Vyřizuje: Ing. Leonard Doskočil   

Telefon: 382 330 111   

E-mail: e-podatelna@mupisek.cz   

VEŘEJNÁ VYHLÁŠK A  

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  
Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy a pro místní 
a veřejně přístupné účelové komunikace podle § 40 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 

o z na m uj e  
zahájení řízení o vydání rozhodnutí o povolení prodeje veřejnou dražbou silničního vozidla: 

- tovární značky ŠKODA FABIA 

- registrační značky (SPZ) 3P37014 

- identifikační číslo (VIN) TMBDB16Y723456528 

- barva červená metalická 

provozovatel silničního vozidla zapsaný v registru vozidel: 

- Michal Švec, nar. 27.03.1965, bytem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, (adresa 
uvedená v registru vozidel), kterému se na tuto adresu uvedenou v registru vozidel 
prokazatelně nedaří doručovat, 

které bylo v souladu s ustanovením § 19d odst. 2 zákona o pozemních komunikacích dne 
26.05.2021 odstraněno z pozemní komunikace: 

- Třída Přátelství Písek, parkoviště před domem č.p. 2282, GPS 49.299918385052 N; 
14.149201256452 E. 

USNESENÍ  
Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy a pro místní 
a veřejně přístupné účelové komunikace, v zahájeném řízení o vydání rozhodnutí o povolení 
prodeje veřejnou dražbou silničního vozidla odstraněného z pozemní komunikace podle § 19d 
zákona o pozemních komunikacích, tímto usnesením podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
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p r o h l aš u j e ,  
že účastníci mohou činit své návrhy v řízení nejpozději do pěti pracovních dnů po 
dni oznámení tohoto usnesení. 

Nerozhodne-li následně správní orgán jinak, ukončí uplynutím výše uvedené lhůty dokazování.  

Následně se účastníci mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to 
ve lhůtě pěti pracovních dnů po dni ukončení dokazování. Poté správní orgán na základě 
podkladů, které bude mít v té době k dispozici, ve věci rozhodne. 
 
Podle ustanovení § 33, ustanovení § 36 a ustanovení § 38 správního řádu má účastník 
právo dát se zastupovat zmocněncem, kterého si zvolí, právo navrhovat důkazy, vyjádřit své 
stanovisko, nahlížet do spisu a právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům.  

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u odboru dopravy Městského úřadu Písek, Budovcova 
207, Písek, a to v pondělí a středu od 730 do 1700 hodin a v pátek od 0800 do 1400 hodin.  

Odůvodnění 

Dne 01.12.2021 obdržel zdejší správní orgán od města Písek, jako vlastníka dotčené pozemní 
komunikace, návrh na vydání rozhodnutí o povolení prodeje veřejnou dražbou vpředu uvedeného 
vozidla, které bylo podle § 19d zákona o pozemních komunikacích z pozemní komunikace 
odstraněno a jeho provozovatel si jej ve lhůtě k tomu stanovené nevyzvedl. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno řízení ve věci. 

Protože účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až 
do vydání rozhodnutí, správní orgán tímto usnesením prohlásil, do kdy tak účastníci mohou činit 
a účastníky současně poučil o tom, že uplynutím této lhůty ukončí dokazování a stanovil lhůtu, 
během které se následně mohou účastníci vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. 

Poučení 

Účastníci, kterým se toto usnesení oznamuje, se proti němu mohou do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení odvolat ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, a to 
podáním učiněným u odboru dopravy Městského úřadu Písek, který usnesení vydal. Případné 
odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5 správního řádu). 

Dnem oznámení usnesení je den doručení stejnopisu usnesení do vlastních rukou.  

Nebylo-li možné adresátovi písemnost doručit přímo do vlastních rukou a byla proto ve smyslu 
ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, potom se za datum doručení považuje den 
vyzvednutí uložené písemnosti, byla-li tato vyzvednuta ve lhůtě do 10 dnů od jejího uložení. 
Jestliže si adresát nevyzvedl uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla 
k vyzvednutí připravena, potom se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu písemnost 
považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti 
převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na 
písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, 
byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. 
 
 
 
      Otisk úředního razítka 
ING. MICHAL KOVAŘÍK V.R. 
vedoucí odboru 
 

Za správnost vyhotovení Ing. Leonard Doskočil v.r. 
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Doručí se veřejnou vyhláškou: 

 Michal Švec, nar. 27.03.1965, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice – provozovatel 
silničního vozidla zapsaný v registru vozidel, kterému se prokazatelně nedaří doručovat 
na adresu uvedenou v registru vozidel, a jehož pobyt není znám 

Dále se zasílá na vědomí 

 Město Písek, IČO 00249998, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek – navrhovatel, vlastník 
dotčené komunikace 

 JUDr. Ivo Luhan – soudní exekutor, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 

 Městská policie Písek 

 

Dále se zasílá odboru vnitřních věcí Městského úřadu Písek a Městskému úřadu 
Horažďovice se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, o potvrzení rozhodujících 
dat vyvěšení a sejmutí a o následné vrácení potvrzeného dokumentu zdejšímu správnímu 
orgánu.  
 
Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení 
této skutečnosti! 
 
 
 
Datum vyvěšení:  .........................................................  Datum sejmutí:  ......................................................... 
 
 
Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna 
i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 
 
 
 
 
 
..................................................................................…. 
Podpis a razítko oprávněné osoby, 
potvrzující vyvěšení, zveřejnění a sejmutí 
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