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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
Město Uherský Brod, jako vlastník místních komunikací v k.ú. Uherský Brod, v souladu s ust. § 19d odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“),
oznamuje provozovateli vozidla
tovární značky:

PEUGEOT 205

barva:

červená

RZ:

2Z7 1441

které bylo v rozporu s ust. § 19 odst. 2 písm. h) zákona o PK odstaveno na pozemní komunikaci ve
vlastnictví města v ulici Větrná.
a které bylo v souladu s dříve zveřejněnou výzvou po marném uplynutí dvouměsíční lhůty z pozemní
komunikace odstraněno, že je možné si vozidlo vyzvednout na střeženém parkovišti nacházejícím se na
adrese B-CARS CZ, s.r.o., Za Olšávkou 365, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 603 416 130.
Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení, rozhodne
příslušný silniční správní úřad na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního
vozidla ve veřejné dražbě.

▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, tel: 572 805 111
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Provozovatel výše uvedeného vozidla je povinen před vyzvednutím vozidla uhradit náklady spojené
s odtahem vozidla a jeho uložením na parkovišti. V souladu s výše citovaným zákonem nese náklady na
odstranění a odstavení silničního vozidla jeho provozovatel a je tedy před vyzvednutím vozidla
z parkoviště nutné uhradit níže uvedené náklady.
Náklad na odtah vozidla v částce 1.500 Kč bez 21% DPH, tj. 1.815 Kč vč. DPH.
Náklad spojený s uložením vozidla na střeženém parkovišti: 1.000 Kč bez 21% DPH/měsíc, tj. 1.210 Kč
vč DPH/měsíc.
Tyto náklady je povinen provozovatel vozidla uhradit na pokladně Městského úřadu Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100 (budova radnice), kde mu bude po předložení dokladu o vlastnictví vozidla
a uhrazení nákladů spojených s odtahem vozidla vydán doklad opravňující provozovatele vyzvednout si
odtažené vozidlo.
Vydání odtaženého vozidla ze strany spol. B-Cars CZ, s.r.o., zpět jeho provozovateli je možné pouze na
základě předložení dokladu o úhradě výše uvedených nákladů a dokladu prokazující vlastnické právo
k vozidlu.
Bude-li prodej vozidla povolen, je vlastník komunikace, ze které bylo toto vozidlo odstraněno, oprávněn jej
prodat na náklady jeho provozovatele. V případě, že se vozidlo ve veřejné dražbě neprodá, vlastník
komunikace jej předá na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou
životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Mgr. Martin Hargaš v. r.
vedoucí odboru
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