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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 29.08.2021 doručena
prostřednictvím datové schránky podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Jelikož Vaše žádost neobsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
jste dne 02.09.2021 vyzvána k doplnění žádosti o chybějící náležitosti. Žádost byla téhož dne
doplněna.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí informací týkajících se odstraňování vraků a vozidel, a to
formou vyplnění dotazníku, který byl přílohou Vaší žádosti.
Za účelem řádného vyřízení Vaší žádosti byla žádost předána Odboru dopravy ÚMČ BS, který
odpověděl na Vaše otázky č. 1-4, 7-8 a 11-16. Vyplněný dotazník Vám zasíláme v příloze tohoto
dokumentu. Ve zbylé části Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Příloha:
- dotazník „Odstraňování vraků a vozidel“ (3 str.)

DOTAZNÍK k bakalářské práci na téma:
Odstraňování vraků a odstavených vozidel z pohledu přenesené působnosti státní správy

Výkon přenesené působnosti silničního správního úřadu vykonáváte jako:
Krajský úřad
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Obecní úřad s pověřeným obecním úřadem
Obecní úřad
Městská část/Městský obvod
Uveďte prosím přesný název úřadu

1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Úřad městské části města Brna, Brno-střed

3. Silniční správní úřad vykonáváte pro katastrální území?
Pro všechna katastrální území, popřípadě jejich části nacházejících se na území městské části
Brno – střed.

4. Máte městem/obcí zřízenou nějakou organizaci která zastupuje vlastníka
pozemní komunikace?
a) Ano (uveďte název a formu zřízení)
Brněnské komunikace, a.s.

Zastupuje vlastníka pozemní komunikace v řízení dle ust. § 19c
nebo 19d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemní komunikacích?
aa) ano
bb) ne
b)
c)

Ne (obec spravuje komunikace samostatně)
Jiné (uveďte)

5. Domníváte se, že je zákonná definice vraku dostačující pro silniční správní
úřad, aby mohl posoudit, zda se o vrak jedná či nikoliv?

6. Uvítali byste přesnější popis technických částí vozidla, u kterých by bylo ze
zákona stanoveno, že se jedná o vrak vozidla?

7. Máte k dispozici dostatek informací, metodických pokynů či jiných zdrojů pro
správní řízení dle ust. § 19c a § 19d zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích?
Ano.

8. Pokud Vám přijde žádost o ohledání vozidla za účelem zjištění provozovatele
vozidla, jakým způsobem tento úkon provádíte? Prosím o přesný postup.
1. Vydání usnesení o ohledání vozidla dle ust. § 19c odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění.
2. Realizace ohledání – otevření vozidla za účelem zjištění VIN kódu vozidla.
Otevření vozidla provádí zámečník, který vozidlo opět uzamkne.
3. Předání zjištěného VIN kódu žadateli, tj. vlastníku pozemní komunikace.

9. Domníváte se, že Vám pomohla novela zákona o pozemních komunikacích při
řešení problematiky odstavených vozidel na Vašem území?

10. Doplnili byste do zákona nějaká ustanovení, která by Vám tuto problematiku
ještě více usnadnila?

11. Kolik jste obdrželi návrhů od vlastníka pozemní komunikace dle ust. § 19c
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Rok 2019:
Počet návrhů: 7

Počet zahájených řízení: 3

Výsledek: vrak odstraněn

Rok 2020
Počet návrhů: 4

Počet zahájených řízení: 2

Výsledek: vrak odstraněn

Rok 2021
Počet návrhů: 3

Počet zahájených řízení: 1

Výsledek: BKOM a.s.

- vrak odstraněn – odstranil provozovatel vozidla
- BKOM a.s. – právoplatné rozhodnutí předáno k dalšímu řešení
- Ne u každého návrhu bylo zahájeno řízení, neboť vrak se již na komunikaci
nenacházel.

12. Provedli jste po 1.1.2021 ohledání vozidla za účelem zjištění provozovatele
vozidla dle ust. § 19c odst. 3 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích?
a) ano
b) ne, nemáte dořešen postup při ohledání (chybí metodika, nebyl nalezen dodavatel,
který by tento úkon provedl (otevřít a zavřít vozidlo) a jiníé. Uveďte prosím konkrétní
důvod.
13. Kolik jste obdrželi návrhů na ohledání vozidla dle ust. § 19d odst. 5 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích?
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14. Povolili jste již prodej silničního vozidla ve veřejné dražbě dle ust. § 19d odst.
4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích? (pokud ano, uveďte
prosím počet)
2

15. Byl Vám někdy vytknut ze strany kontroly nadřízeného orgánu postup při
odstraňování vraků?
a) ano, uveďte prosím konkrétní příklad
b) ne

16. Byla na Váš úřad podána žaloba o náhradu škody, na nesprávný úřední postup
(apod.) ve věci odstraňování vraků a odstavených vozidel?
Ne.

