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M ĚSTO BO HUMÍN  
Odbor dopravy 
Masarykova 158 
735 81  Bohumín 
 

Č. j.: MUBO/02050/2018/ODP                                              V Bohumíně dne 15.1.2018 
Vyřizuje: Bc. Pavel Vavrečka 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU 

 

Upozorňujeme vlastníka vozidla značky Škoda Felicia Combi, zelené barvy, bez registrační 
značky, které je odstavené na komunikaci ulice Okružní, na pozemku parc. č. 913/1 ve 
vlastnictví města Bohumín, v k. ú. Nový Bohumín, že nejedná v souladu se zákonem. 
 
Uvedené vozidlo lze považovat za vrak, na který se vztahuje ustanovení § 19 odst. 2 písm. 
g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o pozemních komunikacích). Dle uvedeného ustanovení zákona se vrakem rozumí 
silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé provozu (vyhláška č. 341/2002 Sb.)  
a není opatřeno registrační značkou nebo je trvale zjevné technicky nezpůsobilé provozu. 
Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích činí lhůta pro odstranění 
vozidla 2 měsíce od vyvěšení této výzvy na úřední desce města. V případě, že vrak nebude 
ve stanovené lhůtě odstraněn, může vlastník pozemní komunikace, po předchozí výzvě, vrak 
zlikvidovat (zvrakovat) na náklady vlastníka vraku. 
 
Dále upozorňujeme, že dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 168/1999 $b., o pojištění 
odpovědnosti způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) stanovuje, že na veřejně 
přístupné komunikaci včetně parkovacích ploch smí být provozováno jen takové vozidlo, vůči 
němuž existuje pojištění odpovědnosti, Provoz vozidla ve vztahu k odpovědnosti za škodu 
nespočívá jen v jeho jízdě, ale i v jeho stání na pozemní komunikaci. I takovéto stojící 
vozidlo se může dát samovolně do pohybu a v důsledku toho způsobit škodu, a to nejen 
materiální, ale í na zdraví a životech osob. 
 
Na základě výše zmíněných skutečností vyzýváme vlastníka uvedeného vozidla o jeho 
neprodlené odstranění z komunikace ulice Okružní, parcelní číslo 913/1, do tří měsíců od 
vyvěšení této výzvy. 
 

Termín odstranění: do 16. 04. 2018 
 
Tato výzva bude současné umístěna na předmětném vraku, úřední desce MěÚ Bohumín na 
ul. Masarykova v Bohumíně a na internetových stránkách www.mesto-bohumin.cz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavel Vavrečka v.r. 
Vedoucí odboru dopravy 
 


