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M A G I S T R Á T  M Ě S T A  L I B E R E C  
Odbor dopravy 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1,  460 59 Liberec 1  

 
 

 

  
  

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

 CJ MML 046065/20 Koloušková/485243843 4.3.2020 

    

    

 

Věc:  Lustrace vozidel – zpráva 
  

 

     Magistrát města Liberec, odbor dopravy, podle § 5 odst. 7 zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílá 

požadované sdělení k následujícím informacím z oblasti schvalování technické způsobilosti 

jednotlivě dovezených silničních vozidel: 

 

Otázka 1: Mělo v období let 2012-2013, podle tehdy účinných právních předpisů, pro řízení o 

schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla význam, zda a případně s 

jakou registrační značkou (cizího státu je předmětné vozidlo přistaveno k provedení nezbytných 

procedur v rámci daného řízení? 

Odpověď: Ne nemělo. Pro dané řízení byla kromě jiného vyžadovaná evidenční kontrola, technický 

protokol dle § 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb. a pokud vozidlo podléhalo pravidelným technickým 

prohlídkám i technická prohlídka vozidla před schválením technické způsobilosti. Uvedené úkony 

prováděla stanice technické kontroly. Vzhledem k tomu, že se jednalo o úkony před schválením 

technické způsobilosti – před registrací v ČR, STK v rámci evidenční kontroly nehodnotila 

registrační značku a kolonku „registrační značka“ nechávala prázdnou.  

 

Otázka 2: Byl v období let 2012-2013, podle tehdy účinných právních předpisů, v rámci řízení o 

schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, kontrolován stav 

tachometru (ujetých kilometrů) u předmětných vozidel? 
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Odpověď: Stav tachometru byl součástí protokolu STK, která fyzicky kontrolovala dané vozidlo v 

rámci prováděných úkonů pro řízení o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného 

silničního vozidla. 

 

Otázka 3: Byl v období let 2012-2013, podle tehdy účinných právních předpisů, v rámci řízení o 

schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, povinen žadatel dokládat 

svůj vlastnický či jiný vztah k předmětnému vozidlu? 

Odpověď: Ne. 

 

          S úctou 

       

 

         Ing. Pavel Rychetský „v.r.“ 
                      vedoucí odboru dopravy 

 
                                                                                         




