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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU 
 
Obecní úřad Planá jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací podle par. 40 odst. 5) písm. b) zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), na základě návrhu vlastníka pozemní komunikace Obce Planá a v souladu se par. 
19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích v platném znění, k uložení povinnosti 
odstranit vrak vozidla stojícího v prostoru místní komunikace II. třídy č. 14328.  
 
Toto odstavení vraku vozidla je v rozporu s ust. § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních 
komunikacích v platném znění.  
 
Vlastník vozidla (vraku) – osobní automobil ŠKODA FABIA kombi, barvy světlošedivomodré, se 
proto vyzývá, aby se nejpozději do 10 dnů prokázal písemnými doklady, že vozidlo není vrakem, na 
adrese příslušného správce, kterým je Obec Planá, Planá 59. Pokud tak neučiní, ani vrak sám 
neodstraní, má se za to, že výzva je oprávněná. Po marném uplynutí zákonné lhůty ode dne 
zveřejnění této výzvy, Obec Planá ve smyslu ust. § 19c zákona o pozemních komunikacích 
v platném znění, vrak odstraní a zlikviduje na náklady provozovatele vozidla (vraku). Správce pak 
neodpovídá za škodu, která by vlastníku vozidla (vraku) vznikla jeho likvidací ani za věci uložené 
uvnitř vozidla (vraku).  
 
Současně upozorňujeme vlastníka vozidla (vraku), že není zproštěn povinností vyplývajících 
z obecně závazné vyhlášky Obce Planá č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, na němž se vozidlo (vrak) nachází.   

 
 
   Ing. Tomáš Pintér v. r.  
       starosta 
 
Vyvěšeno dne: 7. července 2020 
Sejmuto dne:  7. srpna 2020 
Růžena Sodomková v. r.  
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