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Jan Krejčí
Pod Nemocnicí 2379
415 621 224
415 621 100
j.krejci@mulouny.cz

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“) v souladu s ust. §
19c. odst. 1. písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle ust. § 46 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje zahájení správního řízení o uložení odstavení vraku z pozemní komunikace.
Dne 18.03.2019 podal vlastník místních komunikací v Lounech, Město Louny, zast. odborem správy
majetku MÚ Louny podnět k
odstranění vraku vozidla Daihatsu e4*2001/116*0072 JDAL251S001003308, typ 251LS-GVDFW,
barvy N05
z veřejně přístupné účelové komunikace na pč. 650/11 kú. Dobroměřice, mezi obchvatem - silnicí I/28
a řekou Ohře. Vlastníkem této pozemní komunikace je Česká republika zast. Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4. Toto vozidlo zřetelně vykazuje známky vraku
- nachází se zde pouze karoserie vozidla, bez kol, dveří a vybavení interiéru a rovněž mu chybějí
části motoru.
Z důvodu, že provozovatel vraku nebyl v centrálním registru vozidel nalezen, silniční správní úřad
podle §25 správního řádu, oznamuje zahájení správního řízení ve věci odstranění vraku z veřejně
přístupné komunikace na pč. 650/11 kú. Dobroměřice,
veřejnou vyhláškou.
Dle ust. § 19, odst. 2, písmene g) zákona o pozemních komunikacích je zakázáno odstavovat silniční
vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na
pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu
podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (vrak vozidla).
Silniční správní úřad oznamuje, v souladu s ust. § 47, odst. 1 správního řádu a ust. § 19c) odst. 1)
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, zahájení řízení o odstavení vraku vozidla z veřejné
pozemní komunikace.
Ust. § 36, odst. 3 správního řádu stanoví: „Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před
vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele,
pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí vzdal.“
V souladu s výše citovaným ust. § 36 odst. 3 správního řádu, Vás vyrozumíváme a současně
sdělujeme, že těchto práv účastníka řízení máte možnost využít dne 07. června 2019 v 10:00 hodin
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v budově Městského úřadu Louny, Pod Nemocnicí 2379, Louny, stavebním odboru, 2. patro, místnost
č. 323, nebo v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě na tel. 416 621 224.
Po uplynutí tohoto termínu bude vydáno ve věci rozhodnutí.
Jako účastník řízení máte v řízení zejména:
PRÁVA:
- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i
ústně do protokolu; v téže věci můžete mít k současně pouze jednoho zmocněnce (ust. § 33, odst. 1
správního řádu)
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; přičemž správní
orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (ust. § 36, odst. 1
správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (ust. § 36, odst. 2 správního řádu)
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (ust. § 36, odst. 3 správního
řádu)
- nahlížet do spisu (ust. § 38, odst. 1 správního řádu)
- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (ust. § 38, odst. 4
správního řádu)
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v
neprospěch (ust. § 50, odst. 3 správního řádu)
- na oznámení rozhodnutí (ust. § 72 správního řádu)
POVINNOST:
- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (ust. § 36, odst. 4 správního řádu)
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí (ust. § 50, odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (ust. § 52 správního řádu).

Ing. Kateřina Todtová
vedoucí odboru stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu v Dobroměřicích a úřední desce
Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením
data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu, oddělení
stavebního řádu.
Vyvěšeno dne ......................................

Sejmuto dne ……......................................

Podpis, razítko ……………………………………..
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Provozovatel vraku – neznámý - doručuje se veřejnou vyhláškou
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
ostatní
Obec Dobroměřice, IDDS: hknausg
sídlo: Pražská č.p. 53, Dobroměřice, 440 01 Louny 1
Město Louny, odbor správy majetku, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1

