Jak je to s vraky vozidel na komunikacích?
Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dle ustanovení § 19 odst. 2. písm. g)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zakázáno odstavovat
silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní
poznávací značkou (registrační značkou) nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k
provozu. Vozidlo splňující výše uvedené podmínky je, dle tohoto ustanovení, nazýváno
"vrak".
Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace
odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. V případě, že vlastník
komunikace nemůže zjistit vlastníka vraku, vylepí na vrak „VÝZVU“ k jeho odstranění a
zveřejní na své úřední desce po dobu dvou měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se má za
to, že je vozidlo vrak (dle § 37 odst. 4. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění). Obec jej nechá z místa odstranit a následně
ekologicky šetrným způsobem zlikvidovat. Náklady spojené s likvidací vraku je povinen
uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

VZOR
Všichni majitelé aut vědí, že je zakázáno vozidlo jen tak odstavit na komunikaci a nechat
ho tam, dokud ho někdo nerozebere nebo neodstraní místo něj. Někteří si s tím však hlavu
nelámou. Přitom v dnešní době není problém sehnat odbornou firmu, která bezplatně nebo za
symbolický poplatek vrak vozidla řádně a v souladu se zákonem zlikviduje. V Přešticích toto
provádí firma - ČSAD INVEST a.s. - Husova 918, Přeštice.

Městská policie v těchto případech funguje pouze jako oznamovatel, nemá potřebná
oprávnění k jeho okamžitému odstranění. Proto pokud oznámíte strážníkovi, že ve vaší ulici
již nějakou dobu stojí rozpadající se vozidlo, neočekávejte, že do druhého dne zmizí. Strážník
problém řeší, leč tato práce již pro občana není viditelná. Strážník provede šetření v okolí
vraku neznámého vozidla, fotodokumentaci, pokud je vrak opatřen registrační značkou, zjistí
jeho provozovatele. Poté již však pravomoci strážníka končí a celou věc musí oznámit
příslušnému vlastníku komunikace (městskému či krajskému úřadu), který provede další
potřebné kroky k nápravě.
Přes dlouhou dobu, která vede k našemu společnému cíli, kterým je odstranění vraků z ulic,
však věříme, že nebudete lhostejní a takovéto události nám budete oznamovat.
Příklady vraků, které se nacházely též na území našeho města

