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Výzva k převzetí silničního motorového vozidla 

 

Odbor dopravy Magistrátu města Brna, jako orgán příslušný ke koordinaci činností souvisejících 

s odstraněním silničních motorových vozidel z pozemní komunikace vlastníkem pozemní komunikace 

v souvislosti s porušením příslušných  ustanovení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 

s odstraněním silničních motorových vozidel z pozemní komunikace, o kterém rozhodl ve smyslu zákona 

č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů, policista nebo  strážník obecní policie Vám   

oznamuje, 

umístění níže uvedených silničních motorových vozidel (viz. přiložený Seznam vozidel uložených na odstavném 

parkovišti Vinohradská na odstavné ploše Statutárního města Brna při ulici Vinohradská. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná silniční motorová vozidla nebyla provozovateli /vlastníky , ani 

případně jinými oprávněnými osobami  doposud z odstavné plochy převzata, Statutární město Brno 

prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu města Brna  

vyzývá 

vlastníky/ provozovatele uvedených motorových vozidel, případně jimi zplnomocněnými  oprávněnými 

osobami, aby se přihlásili do 3 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy na úřední desce Magistrátu města 

Brna k převzetí předmětných silničních motorových vozidel. Veškeré technické záležitosti řešte se 

společností Brněnské komunikace a.s., která na základě příkazní smlouvy zastupuje vlastníka pozemních 

komunikací Statutární město Brno. Sídlo společnosti Brněnské komunikace a.s.Renneská tř. 787/1a, 639 00 

Brno, IČ 60733098, pracoviště odtažených vozidel Porážka 2, 602 00 Brno, kontaktní osoba Klíma Petr, 

Porážka 2, tel: 532144523, email: klima@bkom.cz, kde lze dohodnout termín převzetí silničního motorového 

vozidla, jež je majetkem vlastníků. 
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MČ Útěchov           

RZ typ vozidla barva datum odtahu místo odtahu 
důvod 
odtahu 

1P 4962 Suzuki  černá 9.3.2018 Soběšice - Útěchov PČR  
 

 

S pozdravem 

 

                                                                                                                   Ing. Martin Račanský                                   

                                                                                                                       vedoucí odboru 
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