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VÝZVA K ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA 
 

 

Město Lysá nad Labem, IČO 002 39 402, se sídlem Husovo nám. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem, 

jako vlastník pozemní komunikace na pozemku parc. č. 612/1 v k.ú. Lysá nad Labem, v souladu 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 

Vyzývá 
 

provozovatele silničního motorového vozidla zn. RENAULT, barva zlatá, VIN: 

VF1C0660515734502, RZ PHK 46-46, umístěného na pozemní komunikaci ulice U Stadionu, 

Lysá nad Labem 

k odstranění 
 

z důvodu, pro který nesmí být výše uvedené vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, 

nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci. Za odstranění se 

nepovažuje přemístění silničního vozidla na jinou pozemní komunikaci či veřejné prostranství 

ve smyslu citovaného zákona. 

Současně ve smyslu § 19d odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, provozovatele vozidla 

upozorňujeme na skutečnost, že po marném uplynutí 2 měsíců ode dne doručení této výzvy, 

zajistí vlastník komunikace odstranění a odstavení silničního vozidla na vhodném místě na 

náklady provozovatele. 

Podle § 19 odst. 2 písm. h) zákona o pozemních komunikacích dálnice, silnice, místní 

komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou 

je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je 

zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání. Na 

dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále 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. 



Podle § 19d odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vlastník pozemní komunikace je 

oprávněn vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) 

odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby 

odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo 

vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci. 
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