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M A G I S T R Á T  M Ě S T A  L I B E R E C  
Odbor dopravy 

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460  59  Liberec 1 
 
 

 
 

Č.j.:      CJ MML 000288/15                                                                 V Liberci dne 31.12.2014 
       SZ CJ MML 111771/14 
Vyřizuje: Bernkopfová Zuzana 

Telefon:  485243846 
 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, příslušný podle § 80, odst. 4, písm. b), c) a d), zákona č. 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., a podle ustanovení § 67, zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, rozhodl 
 

z a m í t n o u t 

 

žádost pana Pavla Blechy ze dne 17.05.2012 o přihlášení vozidla do registru silničních vozidel 

týkající se vozidla RZ: 3L3 0020, VIN: TMBGG41UX22588225. Osvědčení o registraci vozidla 
část I, č. UAJ 360494, se prohlašuje za neplatné. 

 
 
 

Účastník řízení Pavel Blecha 
nar. 15.03.1965 

bytem trvale Jáchymovská 282/4, Liberec 
 
 

Účastník řízení Jindřich Gaubic 
nar. 09.08.1951 

bytem trvale Za Mlýnem 300, Liberec 
 
 

Odůvodnění: 

 

     Dne 17.05.2014 byla Magistrátu města Liberec doručena panem Pavlem Blechou žádost o 
přihlášení vozidla do registru silničních vozidel týkající se vozidla RZ: 3L3 0020, VIN: 
TMBGG41UX22588225.  

 
     Dne 09.06.2014 obdržel správní orgán žádost Policie ČR Semily o vyřazení silničního vozidla 

RZ: 3L3 0020 z registru silničních vozidel. K žádosti bylo přiloženo odborné vyjádření odboru 
kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR Ústí nad Labem. Z přiložené expertízy vyplývá, že u 
vozidla byl proveden zásah do identifikačních znaků vozidla (VIN a číslo motoru). Na základě této 
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skutečnosti zahájil dne 19.06.2014 správní orgán podle § 100, odst. 3, a odst. 1, písm. a), zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, řízení o zahájení obnovy řízení ve věci registrace silničního vozidla.  

 

     Správní orgán rozhodl o obnově řízení z důvodů uvedených v § 100, odst. 1, písm. a), správního 
řádu, protože vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti, které bylo podkladem pro rozhodnutí v řízení 

o registraci silničního vozidla do registru silničních vozidel. Rozhodnutí o obnově řízení nabylo dne 
11.11.2014 právní moci. 

 
     V obnoveném řízení byly opětovně posouzeny předložené podklady před vydáním rozhodnutí. 
Z podkladů vyplývá (odborná expertíza), že u vozidla byl proveden zásah do identifikačních znaků 

vozidla. Tím tedy nejsou v souladu identifikační znaky vozidla s údaji uvedenými v technickém 
průkaze vozidla (osvědčení o registraci část II). Bude tedy zrušena registrace vozidla na pana Pavla 

Blechu, nar. 15.03.1965. Vozidlo se bude nacházet ve statutu – v převodu, protože bude na pana 
Pavla Blechu pouze odhlášeno. 
 

     Na základě výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno a osvědčení o 
registraci vozidla část I, č. UAJ 360494, se stalo neplatným.  

 
 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 76, odst. 5, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, ke Krajskému úřadu Libereckého 

kraje prostřednictvím úřadu, který toto rozhodnutí vydal. 
 

 
                                                                                         Ing. Pavel Rychetský 

                                                                                        vedoucí odboru dopravy 


