
 
 

Městský úřad Holice 
Odbor dopravy 

 

 

 

Upozornění pro vlastníky silničních vozidel, kteří žádají o vyřazení vozidla z provozu 

podle § 12 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

 

• § 12 odst. 4 - Vlastník musí oznámit úřadu adresu, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a 
jaký je účel jeho využití. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po 
uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z 
provozu, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. 
 

• § 83 a § 83a - Neoznámení adresy umístění nebo účelu využití vozidla je přestupek, za který lze 
uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Jestliže vlastník silničního vozidla v rozporu se zákonem 
neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, dopustí se 
přestupku, za který lze fyzické osobě, právnické osobě či fyzické osobě podnikající uložit pokutu až do 
výše 50.000 Kč. 

 

• § 12 odst. 3 - Z vyřazeného vozidla se nesmí odstraňovat podstatné části a vozidlo nesmí 
poškozovat životní prostředí. Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit 
toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a 
neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným 
identifikačním číslem silničního vozidla a motor. 

 

• § 83 a § 83a - Odstranění podstatné části vozidla nebo poškození životního prostředí je 
přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Jestliže vlastník silničního vozidla v 
rozporu se zákonem nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo 
nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí, dopouští se 
přestupku, za který lze fyzické osobě, právnické osobě či fyzické osobě podnikající uložit pokutu až do 
výše 50.000 Kč. 

 

• § 12 odst. 7 - Do provozu lze vrátit jen vozidlo, které má platné pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla. Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na 
žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla.  

 

• § 12 odst. 8 - Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, obecní úřad 
obce s rozšířenou působností přidělí silničnímu vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto 
registrační značkou a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla 
před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a 
osvědčení o registraci vozidla. 

 

 

Správní poplatek: 
 
Ukončení vyřazení vozidla z provozu_______________________________________________     0 Kč 
Zachování RZ a ORV ___________________________________________________________ 200 Kč 
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