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   V Liberci dne 14.10.2021  

 

 

Oznámení 
o zahájení řízení ve věci prodeje silničního vozidla ve  

veřejné dražbě 

 
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako věcně příslušný silniční správní úřad (dále jen „správní orgán“) 

dle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 19.08.2021 od statutárního města Liberec, odboru 

správy veřejného majetku, návrh vlastníka komunikace na povolení prodeje silničního vozidla zn. Volkswagen, 

RZ 3L4 5661 ve veřejné dražbě v souladu s ust. § 19d odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. 

 

Dnem podání návrhu bylo zahájeno řízení ve věci prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Dle ust. § 36 

odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), pokud účastníci řízení 

požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, mají 

účastníci řízení před vydáním rozhodnutí právo seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a k těmto se 

vyjádřit v termínu: 

 

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

Dle návrhu statutárního města Liberec, odboru správy veřejného majetku, na povolení prodeje vozidla ve 

veřejné dražbě, je provozovatelem vozidla zn. Volkswagen, RZ 3L4 5661 Miloš Nebřenský, Čížkova 1104/4, 

460 01, Liberec (dále jen „provozovatel vozidla“). 

 

Vlastník komunikace výzvou č. j. CJ MML 116712/20/SM/HAN ze dne 15.06.2020 v souladu s ust. § 19d 

odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vyzval provozovatele výše uvedeného vozidla, které se v té době 

nacházelo na místní komunikaci ul. Čížkova v Liberci v rozporu s ust. § 19 odst. 2 písm. h) zákona o pozemních 

komunikacích, k odstranění důvodu, pro který nesmí být silniční vozidlo provozováno, tj. opatřil vozidlo 

platnou známkou o TK nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci. Výzva nebyla doručena, 

vrácena zpět 01.07.2020. Výzva byla zveřejněna na úřední desce statutárního města Liberec od 10.07.2020 do 

09.09.2020. 

 

Po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od doručení výzvy bylo vozidlo v souladu s ust. § 19d odst. 2 zákona 

o pozemních komunikacích odstraněno na základě příkazu k odtahu ze dne 25.11.2020 vlastníkem komunikace 

z místní komunikace ul. Čížkova v Liberci. Vozidlo je odstaveno na záchytném parkovišti v areálu společnosti 

Odtahové služby Říha s. r. o., Krokova 587/23, 460 07 Liberec 7. Výzva k vyzvednutí vozidla pod č. j. CJ MML 

228115/20/SM/HAN byla provozovateli vozidla odeslána dne 27.11.2020, nedoručena, na úřední desku 

statutárního města Liberec vyvěšena dne 27.11.2020 a sejmuta dne 26.02.2021. Provozovatel silničního vozidla 

ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení dané vozidlo na uvedené adrese nevyzvedl. Prohlášení o neprojevení 
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vůle si vozidlo ze záchytného parkoviště osobně vyzvednout bylo potvrzeno 08.07.2021. Statutární město 

Liberec, odbor správy veřejného majetku podal v souladu s ust. § 19d odst. 4 zákona o pozemních 

komunikacích návrh na povolení prodeje vozidla zn. Volkswagen, RZ 3L4 5661 ve veřejné dražbě. 

 

V souladu s ust. § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 

po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci. S podklady pro vydání rozhodnutí se účastníci 

řízení mohou seznámit v budově Magistrátu města Liberec, odbor dopravy, 3. patro, místnost č. 311 po 

předchozí telefonické domluvě na tel. 485 243 832. Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci vydáno 

rozhodnutí. 

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 
 

  

 Ing. Pavel Rychetský 

 vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

Obdrží: 
SML, úřední deska, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 01  Liberec 1 
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