Pozměňovací návrh Patrika Nachera, Roberta Králíčka a Barbory
Kořanové k tisku č. 330
K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů

1. V § 19 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 3 měsíců nesmí být podle zákona o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních
komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky
nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou
silniční kontrolou, nebo odstavovat silniční vozidlo na chodníku“.

2. Za § 19c se vkládá nový § 19d, který včetně nadpisu zní:
„§ 19d
Odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace
(1) Policista nebo strážník obecní policie je oprávněn rozhodnout o odstranění silničního
vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. g) a h) odstaveno na dálnici, silnici, místní
komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.
(2) V případě rozhodnutí policisty nebo strážníka obecní policie podle odstavce 1 je vlastník
pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na
vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo
vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla
nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo
odstranit.
(3) Pro účely doručování oznámení podle odstavce 2 se použije § 19b odst. 7 obdobně.
(4) Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 6 měsíců od doručení oznámení
podle odstavce 2, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze
které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení
prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční správní úřad prodej silničního vozidla
nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky nebo postup podle odstavce 1 a 2. Je-li prodej
silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno,
oprávněn jej prodat na náklady jeho provozovatele. § 19b odst. 4 až 6 a 8 se použijí
přiměřeně.

Odůvodnění:
Pozměňovací návrh doplňuje poslanecký návrh novely zákona č. 13/1997 Sb. ve třech směrech:
1) Navrhuje se zkrátit dobu, kdy vozidlo, kterému uplynula lhůta pro provedení pravidelné
technické prohlídky, může být odstaveno na dálnici, silnici a místní komunikaci, a to z 6
měsíců na 3 měsíce.
2) Navrhuje se doplnit zákaz odstavovat silniční vozidlo na chodníku.
3) Navrhuje se zakotvit oprávnění policisty nebo strážníka obecní policie rozhodnout o
odstranění vozidla, které je odstaveno na dálnici, silnici nebo místní komunikaci v rozporu s §
19 odst. 2 písm. g) a h), policista nebo strážník obecní policie. Řešení, které navrhuje
poslanecký návrh spočívající v tom, že vlastník zašle provozovateli výzvu k odstranění vozidla
a po marném uplynutí 2 měsíců od doručení výzvy, může vlastník vozidlo z pozemní
komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě, neumožňuje rychlé řešení těchto
situací a v praxi může nastat problém s doručením výzvy, která je předpokladem běhu této
lhůty. Odstranění vozidla z pozemní komunikace, kde je zakázáno vozidlo odstavit, by mělo
být možné bezodkladně. Tak je to například upraveno v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním
provozu, a to tak, že o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,
rozhodne policista nebo strážník obecní policie a vozidlo se odstraní na náklad jeho
provozovatele.

V Praze dne 30.5.2019

