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Věc: Rozhodnutí o odstranění vraku
Městská část Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10, jako silniční správní
úřad na území městské části Praha 10, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl.
m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, rozhodl v řízení vedeném podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), takto:
Žádost Správy služeb hlavního města Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČO 70889660, podaná
podle § 19c odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, o
uložení povinnosti odstranit vrak vozidla
tovární značky: Renault Megane Scenic
barvy: modré
registrační značky: ---identifikační číslo vozidla (VIN): --odstavený na místní komunikaci Bydžovského, u sloupu veřejného osvětlení č. 015259, z této
komunikace a odstavit ho mimo místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace se v souladu s §
51 odst. 3 správního řádu zamítá.
Odůvodnění:
Správa služeb hlavního města Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, IČO: 70889660 (dále jen SSHMP),
je příspěvkovou organizací, zřízenou hlavním městem Prahou. Jedním z předmětů činnosti dle zřizovací
listiny je i výkon oprávnění hlavního města Prahy (jakožto vlastníka komunikace) uvedeného
v ustanovení § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Dne 18. 12.
2018 podala SSHMP v souladu se svým oprávněním, které jí ze zřizovací listiny vyplývá, návrh dle
ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu na uložení povinnosti provozovateli výše uvedeného vraku
umístěného na veřejné pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit ho mimo veřejně přístupné
komunikace dle ustanovení § 19c odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 267
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Dle § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je vrakem
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. Ustanovení obsahuje odkaz na
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění,
který ve svém § 73 odst. 2 za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla
považuje změnu pohonu, motoru, karosérie, pérování a kol.
Po prostudování žádosti, zápisu o stavu vozidla a obsáhlé fotodokumentace nedospěl správní orgán
k závěru, že předmětné vozidlo splňuje v zákoně stanovenou definici vraku, a to z následujících
důvodů:
Na vozidle není zjevné poškození či absence pohonu a motoru. Karosérie vozidla vykazuje známky
pouze lehkého poškození (škrábance, promáčkliny, koroze nenosné části konstrukce vozidla), ale jinak
je celistvá bez nutnosti opravy, doplnění nebo výměny. Žádné poškození pérování není zjevné.
Posuzované vozidlo má všechna čtyři kola. Přední kola jsou silně podhuštěna, ale případné zásadní
poškození plášťů nebo disků není zjevné. Ušlý vzduch nepovažuje správní orgán za závadu kola
vyžadující jeho opravu (zalepení, vyvážení) nebo výměnu (proražený plášť, zdeformovaný disk).
Doplnění vzduchu do kol, stejně jako doplnění pohonných hmot do nádrže, nepovažuje správní orgán
za opravu vozidla. Že se nejedná o závadu na kole, dovozuje správní orgán i ze seznamu kontrolních
úkonů (závad) pro kontrolu a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce přílohy č. 1
vyhl. č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, v platném znění, dle které se tlak
v pneumatikách nesleduje, respektive nízký tlak v pneumatice není hodnocen jako nebezpečná závada,
která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz na pozemních komunikacích
nebo životní prostředí. V protokolu SSHMP uváděné poškození čalounění a stěračů nepovažuje správní
orgán za závady podstatné součásti mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
Jelikož s ohledem na výše uvedené skutečnosti nevykazuje vozidlo znaky vraku, uvedené v § 19 odst. 2
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nelze uložit provozovateli
vozidla povinnost odstranit vrak z místní komunikace a odstavit ho mimo místní nebo veřejně
přístupnou účelovou komunikaci ve smyslu § 19c odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, proto správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení:
V souladu s ustanovením § 81 odst. 1 správního řádu může účastník proti tomuto rozhodnutí podat
odvolání, a to k odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím odboru životního
prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí; prvním dnem
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.
otisk úředního razítka

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Doručí se:
Správa služeb hl. m. Prahy, IČO: 70889660, Kundratka 19, 180 00 Praha 8, 4anwpiw
Ostatní: OŽD spis

- datová zpráva

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, epodatelna: posta@praha10.cz, identifikátor datové schránky: irnb7wg,
ústředna: 267093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních
Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail:
údajů
monika.bendova@praha10.cz, telefon: 267 093 743
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a
 Vedení správního řízení a vydání rozhodnutí dle § 19c zákona č.
právní základ pro zpracování
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Odstraňování vraků
z veřejných komunikací dle § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích
 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
ÚMČ vztahuje.
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí
 Osobní údaje nejsou zpracovávány z tohoto právního titulu.
strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely
oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy
nebo základní práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je
subjektem údajů dítě
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
 Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10
 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha
10, a osoby jim nadřízené
 Magistrát hlavního města Prahy jakožto nadřízený orgán v
případě podání opravných prostředků
 účastníci řízení
 subjekty veřejné správy v rámci kontrolní činnosti dle zvláštních
právních předpisů
 subjekty veřejné správy (jiné ÚMČ), kterým je podání pro
nepříslušnost postoupeno
 orgány činné v trestním řízení, popř. další subjekty v zákonem
vymezených případech
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí
 NE.
zemi nebo mezinárodní organizaci
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit,
kritéria použitá pro stanovení této doby
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům,
týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz
anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový
úřad)
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda
má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a
ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů



5 let od ukončení spisu





právo na přístup
právo na opravu a doplnění
právo na omezení zpracování



Ne. Nedochází ke zpracování osobních údajů
na základě souhlasu subjektu údajů.



ANO



Zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje.
Subjekt údajů má povinnost osobní údaje
poskytnout.
Důsledkem neposkytnutí údajů je nemožnost
realizace účelu zpracování.
K automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, nedochází.




informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace
týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných
důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)



