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PŘEDVOLÁNÍ K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ

Věc:

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, zjistil, že u vozidla RZ: LBB0134 zaniklo pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla a nebyla doposud uzavřena nová smlouva.
Magistrát města Liberec, odbor dopravy Vás podle § 137, odst. 1, a § 59, zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, a podle § 80, odst. 4, písm. d), zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, předvolává a vyzývá k podání
vysvětlení týkající se vozidla RZ: LBB0134. K jednání doložte níže uvedené doklady:
-

doklad o nově uzavřeném pojištění odpovědnosti z provozu silničního vozidla RZ:
LBB0134 (zelenou kartu)
oba kusy registračních značek silničního vozidla RZ: LBB0134 v případě, že budete žádat o
vyřazení vozidla
velký a malý technický průkaz silničního vozidla RZ: LBB0134
pokud se nemůžete osobně dostavit, tak můžete k požadovanému úkonu zplnomocnit
jakoukoliv osobu – tato plná moc nemusí být úředně ověřena
tuto výzvu

V souladu s ustanovením § 59, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jste povinni dostavit se dne
14.04.2015 na odbor dopravy v 09:00 hodin a doložit shora požadované doklady. K jednání se
dostavte na odbor dopravy, oddělení registru silničních vozidel Magistrátu města Liberec, Tř. 1.
máje 108. Pokud Vám nevyhovuje stanovený termín, je možné na telefonním čísle 485 243 841 si
sjednat jiný náhradní termín podle Vašich potřeb.
Pokud nedoložíte nově uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, bude
zahájeno správní řízení o vyřazení silničního vozidla RZ: LBB0134 z provozu.
Poučení:
·

Přineste s sebou průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo jiný doklad podle § 36 odst. 4
správního řádu.
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·

Předvolaný je podle § 59 správního řádu povinen dostavit se včas na určené místo; nemůže-li
tak ze závažných důvodů učinit, je povinen bezodkladně se omluvit správnímu orgánu s
uvedením důvodů. Pozn.: Pro urychlení řízení je vhodné uvést v omluvě i kontaktní telefon.

·

Pokud se předvolaný bez závažných důvodů na výzvu nedostaví nebo podání vysvětlení
bezdůvodně odmítá, může mu být podle § 60 odst. 2 přestupkového zákona uložena
pořádková pokuta až do výše 5000,- Kč.
Jestliže se předvolaný bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání
nedostaví, může být podle § 60 správního řádu předveden. Předvedení zajišťuje Policie České
republiky nebo jiný ozbrojený sbor, případně obecní policie.
Z jednání máte možnost se ze závažných důvodů omluvit, a to písemnou formou do pěti dnů
v souladu s ust. § 37, správního řádu, po obdržení předvolání k jednání. Nesplníte-li tuto
povinnost (písemnou formou), nebude na jiný druh omluvy brán zřetel.

·

·

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