
 
 

 

 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
 Městská policie 
  

Váš dopis ze dne:    
Naše č.j.: MP-HD/94/2022/Z  
Spisová značka:   
   
Vyřizuje:   
Telefon: 371 430 539  
E-mail: policie@muhorazdovice.cz  
   
Datum: 25. 11. 2022  
  

 
OZNÁMENÍ MÍSTA VYZVEDNUTÍ VOZIDLA 

 
V souladu s §19 odst. 2 písm. h), §19d odst. 1 a §19d odst. 2 a 4 zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích tímto 
 

oznamujeme 
 

provozovateli vozidla tovární značky Opel Astra , barvy stříbrná, nyní bez RZ, dříve s RZ 4K56507, 
odstavené na pozemku, číslo 2814/2, ulice Šumavská č.p. 938, Horažďovice, odstranění vozidla 
z pozemní komunikace a odstavení vozidla na místě Technické služby Horažďovice, Žižkova 
1010, 341 01 Horažďovice. Na tomto místě je možné vozidlo vyzvednout osobně v pracovní dny od 
9-12h po předchozí domluvě na telefonním čísle Městské policie Horažďovice, mobil: 
724 333 630. Náklady na odstranění a odstavení vozidla nese jeho provozovatel. To neplatí, 
prokáže-li závažné důvody, kterému mu znemožnily vozidlo odstranit. Jelikož dle §19 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které 
po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro 
provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou 
prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, 
Pozemek, parcelní číslo 2814/2 je ve vlastnictví Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 
Horažďovice. 
 

Poučení 
Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení podle  

§19d odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, rozhodne silniční správní úřad 
příslušný podle pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh osoby, 
která učinila výzvu podle odstavce 1, o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. 
Silniční správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky nebo 
postup podle odstavců 1 a 2, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo pokud zjistí 
závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla 
povolen, je osoba, která učinila výzvu podle odstavce 1, oprávněna jej prodat na náklady jeho 
provozovatele. § 19b odst. 4 až 6 a 8 se použijí přiměřeně. 

 
 
Ing. Michael Forman v.r. 
starosta města Horažďovice 

 


