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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  

 
 Vladimír Ježek, nar. 18.05.1965 

IČ 491 09 596 

 Erbenova 61 

 LIBEREC 

 460 01 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Liberec 

 CJ MML 035273/15 

SZ CJ MML 239705/14 

Bernkopfová/3846 23.02.2015 

 

Věc:  PŘEDVOLÁNÍ  

  

 

 

     Magistrát města Liberec, odbor dopravy, podle § 4, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění do 31.12.2014, a ve znění 

pozdějších předpisů, a podle § 59, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen správní řád), Vás vyzývá, abyste se dostavil k jednání na odbor dopravy, oddělení 

registru motorových vozidel, Magistrátu města Liberec, Tř. 1. máje 108, (budova URANU) do 8 

dnů ode dne doručení této výzvy. 

 

     Důvodem je nutnost Vaší osobní účasti při provedení úkonu správního řízení v Centrálním 

registru vozidel. Jedná se o trvalé vyřazení (do 31.12.2014) – nyní zapsání zániku (od 01.01.0215) 

silničního vozidla RZ: 2L0 4541. K jednání se dostavte s následujícími doklady: 

 

- Váš doklad totožnosti (pokud se nemůžete osobně dostavit, tak můžete k požadovanému 

úkonu zplnomocnit jakoukoliv osobu – tato plná moc nemusí být úředně ověřena) 

- tuto výzvu 

 

     Podle ustanovení § 36, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte právo se před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. S ohledem na toto Vaše právo Vás žádáme, abyste se ve 

stanovené lhůtě vyjádřil k podkladům před vydáním rozhodnutí. Pokud se nedostavíte do uvedené 

doby bez závažných důvodů a omluvy, budeme považovat vaše jednání za vzdání se práva 

k uvedeným podkladům se vyjádřit. 
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Poučení:  

Nemůžete li se ze závažných důvodů dostavit včas na určené místo, jste podle § 59, správního řádu, 

povinen se bezodkladně omluvit s uvedením důvodu. Nedostavíte-li se bez omluvy ke správnímu 

orgánu, může Vám být podle § 62, odst. 1, písm. a), správního řádu uložena pořádková pokuta až 

do výše 50.000,- Kč a podle § 79, odst. 6, správního řádu, povinnost nahradit náklady řízení, které 

by jinak správnímu orgánu nebyly vznikly. Jestliže se na předvolání nedostavíte bez náležité 

omluvy nebo bez dostatečných důvodů jako účastník řízení nebo svědek, můžete být podle § 60, 

odst. 1, správního řádu, předveden. 

 

     S úctou 
 

               Bc. Jaroslav  N E D O M A 
             vedoucí oddělení registru vozidel 


