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                         Č. j.  SSHMP 03385/2021  

     

Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace 

(§ 19d odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,                                  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)) 
 

 

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IČ 70889660, Praha 8, Kundratka 19 

(dále jen „SSHMP“) v zastoupení na základě zřizovací listiny za vlastníka komunikace hl. m. Prahu 

vyzývá podle ustanovení § 19d odst. 1 a § 19b odst. 7 zákona provozovatele níže uvedených vozidel, 

které se nepodařilo zjistit nebo kterým se nepodařilo doručit výzvu dle ustanovení § 19d  

odst. 1 zákona do vlastních rukou, aby níže uvedená vozidla odstavená v rozporu s ustanovením    

§ 19 odst. 2 písm. h) zákona, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována na pozemních komunikacích z důvodu 

marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti 

vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, odstranili z komunikace 

a odstavili je mimo veřejné pozemní komunikace nebo odstranili důvod, pro který nesmí být vozidla 

provozována na pozemních komunikacích. 

 

 

ID Vozidlo Barva RZ VIN Umístění vozidla 

4175 Fiat Punto 
zelená - 

metal. 
BVH 42-01 ZFA17600000799599 

pozemní komunikace 

NN4922, v blízkosti  

ul. Na Baních  

s.v.o. 514593, Praha 16  

4029 Fiat Ducato modrá 3AE 5544 ZFA23000006036119 

pozemní komunikace 

U Kostrounku, naproti 

objektu č.p. 215,  

Praha 16  

2978 
Škoda 

Octavia 

zelená - 

metal. 
1SX 4999 TMBBP41U112496901 

pozemní komunikace 

U Loděnice, v blízkosti 

s.v.o. 514691, Praha 16  

 

Nebudou-li výše uvedená vozidla do 2 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy na úřední desce 

odstraněna z veřejných komunikací nebo nebude odstraněn důvod, pro který nesmí být vozidla 

provozována na pozemních komunikacích, budou odstraněna vlastníkem komunikace a odstavena  

na odtahovém parkovišti SSHMP na náklady jejich provozovatelů. Výše nákladů je určena nařízením 

hl. m. Prahy č. 2/2013 Sb. hl. m. Prahy, které je přílohou usnesení Rady hl. m. Prahy č. 184 ze dne 

12. 2. 2013 a činí: 
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Upozorňujeme, že po uplynutí lhůty stanovené v § 19d odst. 4 zákona navrhne vlastník komunikace 

příslušnému silničnímu správnímu úřadu povolení prodeje odstraněných vozidel ve veřejné dražbě. 

 

Informace ke zpracování osobních údajů a potřebné poučení o zpracování osobních údajů podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů, je dostupné na www.sshmp.cz. 

 

 

 

 

Petra Černá 

vedoucí oddělení odtahů a vraků 

 

Datum zveřejnění: 

 

Datum sejmutí: 

 

Odtah vozidla 1900,- Kč 

Služby parkoviště (parkovné) za 1. den (den odtahu) až 3. den 250,- Kč 

Služby parkoviště (parkovné) za 4. a každý další i započatý den až do 180. 

dne ode dne přitažení vozidla na parkoviště 

 

400,- 

 

Kč 

Služby parkoviště (parkovné) za každý další i započatý den od sto 

osmdesátého prvního dne až do vyzvednutí vozidla 

 

50,- 

 

Kč 
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