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VÝZVA 
pro provozovatele vozidla s RZ 4K8 9964, VIN KMHBU51HP3U063643 

bez platné technické prohlídky (dále jen TP) odstaveného ve správním 

území města Ostrov 
 

Městský úřad Ostrov, odbor městských investic a správy, který zajišťuje odtahy silničních vozidel a 

nakládání s těmito vozidly, 

 

ZVEŘEJŇUJE 

podle ustanovení § 19 odst. 2 písmene h) a § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích výzvu 

VOZIDLO (typ, druh)           BARVA             MÍSTO NÁLEZU VOZIDLA 

Hyundai Getz              červená                          Studentská, 

Ostrov 

a 

 

VYZÝVÁ 

provozovatele vozidla bez platné TP, aby toto vozidlo ODSTRANIL a ODSTAVIL 

mimo pozemní komunikaci či aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo 

provozováno na pozemních komunikacích ve lhůtě do dvou měsíců ode dne 

zveřejnění této informace. 

 

ČÍSLO JEDNACÍ  VYŘIZUJE / LINKA V OSTROVĚ DNE 

MěÚO/03861/2023   Bc. Petra Niederhafnerová/918 01. 02. 2023 
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Odůvodnění a poučení: 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že výše popsané vozidlo je ve smyslu § 19 odst. 2 písmene h) 

a § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích odstaveno v rozporu se zákonem. 

Podle ustanovení § 19 odst. 2 písmene h) a § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích je odstavování silničních vozidel, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle 

zákona provozováno na pozemní komunikaci z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení 

pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou 

prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, zakázáno. Po marném uplynutí dvouměsíční lhůty 

ode dne vyzvání provozovatele, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na 

pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci, 

bude vozidlo odstraněno a odstaveno na střeženém parkovišti. Náklady na odstranění a odstavení 

vozidla včetně nákladů za parkování na střeženém parkovišti nese provozovatel vozidla. 

 

 

 

Hana Špičková  
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