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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 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. Liberec 

 CJ MML 064153/15 

SZ CJ MML  235109/14 

Bernkopfová/485243846 01.04.2015 

 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, příslušný podle § 80, odst. 4, písm. 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, v souladu s ustanovením § 13, zákona č. 56/2001 Sb., rozhodl 

 

o   z á n i k u   s i l n i č n í h o   v o z i d l a 

 

RZ: 3L4 4590 v Centrálním registru silničních vozidel České republiky. 

 

 

1. Účastník řízení: Nataliia Chemerys 

 Nar. 06.10.1981 

 Dělnická 10/156 

 LIBEREC 

 460 01 

 

2. Účastník řízení: Městský úřad Lázně Bohdaneč 

 Odbor správy majetku 

 Masarykovo Nám. 1 

 LÁZNĚ BOHDANEČ 

 533 11 

 

 

Odůvodnění: 
 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, zjistil, že vozidlo RZ: 3L4 4590 bylo dne 07.11.2014 

převzato provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 
185/2001 Sb.). Protokol o převzetí silničního vozidla RZ: 3L4 4590 do zařízení ke sběru autovraků 

doručil správnímu orgánu Městský úřad Lázně Bohdaneč. Dne 26.02.2015 bylo oběma účastníkům 
řízení zasláno zahájení správního řízení ve věci zápisu zániku výše uvedeného vozidla do 

Centrálního registru vozidel České republiky. Zásilku 1. účastník řízení převzal dne 27.02.2015. 2. 

Účastníku řízení byla zásilka doručena prostřednictvím úřední desky a to dne 18.03.2015. Ani jeden 

z účastníků řízení nevyužil svého práva se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. 
 

Vzhledem k tomu, že silniční vozidlo RZ: 3L4 4590 bylo prokazatelně převzato provozovatelem 
zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 185/2001 Sb.), bylo 
rozhodnuto o zápisu zániku do registru silničních vozidel v České republice. Účastník řízení 
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(vlastník vozidla) je povinen do 7 dnů od právní moci rozhodnutí odevzdat správnímu úřadu 
tabulku s přidělenou registrační značkou a předložit technický průkazu silničního vozidla 
k vyznačení záznamu o zrušení technické způsobilosti vozidla, vyznačení neplatnosti technického 
průkazu a k vyznačení záznamu o trvalém vyřazení vozidla. 
 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81, odst. 1, a § 83, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, odvolání, a to do 15 dnů ode doručení tohoto rozhodnutí, ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje prostřednictvím úřadu, který toto rozhodnutí vydal. 
 

                                                                                         Ing. Pavel Rychetský 

                                                                                        vedoucí odboru dopravy 

 


