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Příloha č.1 Procesní mapa agendy likvidace autovraků  

 
 
 
 

Proces 
- Agenda likvidace autovraků 

Riziko č.: 
-  

Vlastník 
- Odbor životního prostředí 

Rizikové skóre: 
-  

Cíl 
- Odstraňování autovraků  

DPMO: 
-  

Charakter 
- Přenesená působnost 

Hodnota σ: 
-  

     

Dodavatel Vstup Proces Výstup Zákazník 

Vlastníci automobilů 

Městská policie 

Policie ČR 

Občané 

SLUMEKO 

Hlášení o opuštěném 
vozidle 

Informace o majiteli vozidla 

 

Bude 
podrobně 
popsán na 
následující 

straně 

Výzva k odstranění 
vozidla 

Potvrzení o ekologické 
likvidaci autovraku 

 

Majitel vozidla 

Provozovatel 
autovrakoviště 

OD, OF 

Měřitelné ukazatele kvality: počet vyřešených z počtu zjištěných vozidel/rok 

 
 
 
 
 
  



Popis Grafické znázornění 

1 Nahlášení opuštěného vozidla 

2 Umístění výzvy k odstranění na vozidlo a na úřední desce na dobu 2 měsíců 

2 Je na vozidle registrační značka ? (ANO/NE) 

      NE – pokyn k odtažení vozidla na vyhrazené parkoviště a zjištění VIN 

3      Má vozidlo zjistitelné VIN ? (ANO/NE) 

           NE – Po uplynutí lhůty 2 měsíců od vyvěšení výzvy k odstranění vozidla 
na úřední desce pokyn k likvidaci vozidla 

3 ANO – Žádost na OD o zjištění majitele vozidla podle RZ nebo VIN 

4 Obdržení informace o majiteli vozidla 

5 Je majitel vozidla zjištěn (ANO/NE) 

      NE – Po uplynutí lhůty 2 měsíců od vyvěšení výzvy k odstranění vozidla na 
úřední desce pokyn k likvidaci vozidla 

 ANO – Zaslání výzvy k odstranění majiteli vozidla 

 Převzal majitel vozidla výzvu k odstranění ? (ANO/NE) 

  

  

ano 

ne 

ne 

ano 

ne 

ano 

 1 

 

ne 

ano 

 K 

 

 K 

 

 



 ANO – Běh lhůty 2 měsíců od doručení výzvy k odstranění vozidla 

 

6 Odstranil majitel vozidlo ve lhůtě? (ANO/NE) 

7      NE – pokyn k odtažení vozidla na autovrakoviště; odstaveno na dobu 2 
měsíců (běh lhůty) 

      Vyzvedl si majitel odstavené vozidlo na autovrakovišti ve lhůtě 2 měsíců? 
(ANO/NE) 

           NE – pokyn na autovrakoviště k likvidaci vozidla 

           Předání podnětu na OD k odhlášení zlikvidovaného vozidla z registru 
vozidel 

           Přijetí faktury za parkovné na autovrakovišti, provedení fakturace 

           

           Předání pohledávky za majitelem vozidla k vymáhání na OF 

 ANO – konec procesu 

 

ano 

ne 

ne 

ano 

 1 

 

 K 

 



Příloha č.2 Leták k akci  

 

 



Příloha č.3 Anketní lístek 

ANKETA – AUTOVRAKY 

 muž -  žena  
1. Zbavil/a jste se autovraku? Jestli ano, jakým způsobem? 

 předal/a na autovrakoviště 
 prodal/a  
 rozebral/a na náhradní díly 
 nezbavil/a, pořád ho mám  
 .......... 

2. Jsou opatření vůči majitelům opuštěných vozidel dostatečná?   
 ano  
 ne  
 nezajímá mě to  
 …….. 

 3. Co by vás motivovalo k předání autovraku k ekologické likvidaci? 
 nic 
 přísnější sankce 
 možnost výkupu 
 lepší dostupnost sběrných míst 
 .......... 

 4. Ve vašem okolí počet opuštěných vozidel  
 roste 
 klesá 
 nevím 

 5. Co navrhujete pro zlepšení situace v oblasti nakládání s autovraky? 
 

Příloha č.4 Výsledky ankety  

Zbavil/a jste se autovraků? Jestli ano, jakým způsobem? 
předal/a na 
vrakoviště 

prodal/a 
rozebral/a na 

náhr.díly 
nezbavil/a,pořád 

ho mám 
nemám 

36 30 14 16 58 

Jsou opatření vůči majitelům opuštěných vozidel dostatečná? 
ano ne nezajímá mě to jiné 

32 18 88 16 

Co by vás motivovalo k předání autovraku k ekologické likvidaci? 

nic 
přísnější 
sankce 

možnost výkupu 
lepší dostup. 
sběrných míst 

jiné 

10 20 100 14 10 

Ve Vašem okolí počet opuštěných vozidel 

roste klesá nevím  

44 20 90 

 


