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Bc. Zdislava Fialková
566 781 083
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Informace o umístění opuštěného vozidla –
výzva k odstranění vraku vozidla
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, oznamuje, že na odstavné ploše v areálu
společnosti VEMAX auto s.r.o., Stránecká Zhoř 53, 594 42 Měřín, parc. č. 2048/1, k.ú. Lavičky
se nachází níže uvedené opuštěné vozidlo:
Odtaženo z místa dne:
Sportovní – Areál
zdraví: 18.4.2019

Registrační značka
7S7 1325

Tovární značka vozidla
ŠKODA FELICIA
EFF61

barva
bílá

Protože opuštěné vozidlo bylo umístěno mimo komunikaci, postupujeme dle zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vrak odstraňte do 2 měsíců od vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Povinnosti při nakládání s autovraky:
1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou
provozovateli zařízení se sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování
autovraků.
2. Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo,
kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce, přírody
nebo krajiny.
3. Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2, přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady
jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané
parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístění vozidla písemně
informuje vlastníka, pokud je ho možní identifikovat.
4. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty
2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění
informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží
s autovrakem podle odstavce 1.
5. Náklady spojené s postupem dle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci jeho poslední
vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.
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Dále může obecní úřad udělit pokutu až do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí
přestupku tím, že se zbaví autovraku, nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu
s § 69 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.
„otisk úředního razítka“

Bc. Zdislava Fialková v.r.
úředník odboru životního prostředí
Digitálně podepsal Bc Zdislava Fialková
Datum: 23.04.2019 12:10:14 +02:00

Tato informace musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 2 měsíců a zároveň způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..…………………….

Sejmuto dne: ………………...

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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