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Výzva  
 

Město Lázně Bělohrad jako vlastník pozemní komunikace (místní komunikace v ulici Václavská na 
pozemku p. č. 281/42, k. ú. Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad) podle ust. § 19d odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“) vyzývá provozovatele silničního vozidla tovární značky PEUGEOT 206, 
RZ: 4J1 9622, barva modrá metalíza, 
k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, 
nebo k odstranění vozidla a odstavení mimo pozemní komunikaci, a to nejpozději do 2 měsíců od 
doručení této výzvy. 
 

Odůvodnění: 
Ve městě Lázně Bělohrad se na ulici Václavská, místní komunikaci 4c na pozemku p. č. 281/42, k. ú. 
Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad, u budovy čp. 290, nachází silniční vozidlo tovární značky 
PEUGEOT 206, RZ: 4J1 9622, barva modrá metalíza, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být 
podle zákona o pozemních komunikacích 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. Takové 
silniční vozidlo je zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích dle ust. § 19 odst. 2 písm. h) 
zákona o pozemních komunikacích a vlastník pozemní komunikace je v souladu s ust. § 19d odst. 1 
zákona o pozemních komunikacích oprávněn vyzvat provozovatele tohoto silničního vozidla, aby 
odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo 
vozidlo odstranil a odstavil mimo tuto pozemní komunikaci. 

 

Poučení: 
Po marném uplynutí lhůty 2 měsíců ode dne, kdy byla tato výzva doručena provozovateli silničního 
vozidla, je vlastník pozemní komunikace dle ust. § 19d odst. 2 zákona o pozemních komunikacích 
oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě. Náklady na 
odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné 
důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit. 
 

         V Lázních Bělohradě dne 16. 12. 2021 

    

Ing. Pavel Šubr 
starosta 
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