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Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
Vážený pane,
silniční vozidlo RZ 7B7 5026, zn. Škoda jehož jste provozovatelem, je odstaveno na místní komunikaci
ul. Wintrova v Brně v rozporu §19 odst. 2, písm. h), zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění. Podle tohoto ustanovení je zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více
než 6 měsíců nesmí být 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.
Společnost Brněnské komunikace a.s. Vás, na základě dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené se
statutárním městem Brnem, vyzývá dle ust. §19d, odst. 1, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění, abyste:
a) odstranil důvod, pro který nesmí být silniční vozidlo provozováno, ti. opatřil vozidlo platnou
známkou o TK, nebo
b) vozidlo odstranil a odstavil mimo pozemní komunikaci.
Po marném uplynutí 2 měsíců od doručení této výzvy bude vozidlo na Vaše náklady odstraněno a
odstaveno na vhodném místě.
Současně upozorňujeme, že ve věci spáchaného přestupku (tj. odstavení vozidla v rozporu s ust. §19
odst. 2, písm. h), zák. č. 13/1997 1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění) může být
uložena pokuta až do výše 300.000,- Kč.
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