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Městský úřad Holice
Odbor dopravy

Vyřazení vozidla z provozu na základě žádosti vlastníka (dříve dočasné vyřazení)
- K provedení úkonu je příslušný kterýkoliv úřad ORP (Obecní úřad obce s rozšířenou působností).
- Vyřazení se provede na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla.
- Zastoupení na základě plné moci – nevyžaduje se úředně ověřený podpis vlastníka při zastoupení jinou
osobou.
- Vlastník musí oznámit úřadu adresu, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití –
trvá-li vyřazení déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného vozidla povinen
bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo
umístěno a účel jeho využití. Tuto skutečnost lze oznámit již při podání žádosti o vyřazení vozidla.
Od oznamovací povinnosti je zproštěn vlastník, kterému bylo vozidlo odcizeno.
- Při vyřazení nezaniká technická způsobilost vozidla ani nekončí platnost technického průkazu. Vozidlo
lze kdykoliv po splnění zákonných podmínek opět provozovat.
- Doba trvání vyřazení není omezena – doba vyřazení silničního vozidla z provozu není nijak omezena. Záleží
jen na vlastníkovi, jak dlouho bude vozidlo vyřazeno. K ukončení vyřazení musí dojít na tom ORP, který
vyřazení provedl.
Použije se tiskopis: „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla
z provozu a zápis zániku silničního vozidla“.
K žádosti se vždy dokládá:

- technický průkaz vozidla (bude do něho proveden zápis o vyřazení) a osvědčení o registraci vozidla (zůstane
uloženo na úřadě)
- všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou (zůstanou uloženy na úřadě)
- platný doklad totožnosti
- ukončení vyřazení - předkládá se doklad o pojištění + platná technická způsobilost
Podle konkrétní situace se dále dokládá:
- policejní protokol bylo-li vozidlo odcizeno; technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla
a tabulky s registrační značkou se přiloží, má-li je vlastník k dispozici
- plná moc, na které nemusí být úředně ověřen podpis zmocnitele
Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen
- zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí
- neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním
číslem silničního vozidla a motor
Správní poplatek
Vyřazení vozidla z provozu

200 Kč

Vyřazení vozidla z provozu z důvodu odcizení

0 Kč

Ukončení vyřazení vozidla z provozu

0 Kč

