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Výzva veřejnou vyhláškou
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Vás vyzývá dle § 105 odst. (1)
zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, jako vlastníka odstaveného
vozidla značky Škoda Fabia, RZ 6A10796, které je v současné době umístěné na parc. č.
3718/121 v k.ú. Litoměřice (parkoviště u Penny marketu v ul. Marie Majerové) k
odstranění odstaveného vozidla do 30 ti dnů od doručení této výzvy a zajištění jeho
předání pouze osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností dle ustanovení
§ 104 odst. (1) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
Doklad o předání vozidla s ukončenou životností předložte do 30 - ti dnů od doručení
této výzvy Městskému úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí, Pekařská 2, 412 01
Litoměřice.
V případě, že nebude odstavené vozidlo vlastníkem odstraněno ve stanoveném termínu,
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán
k projednání, předá odstavené vozidlo osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou
životností dle § 105 odst. (3) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností.
Náklady, spojené s odstraněním odstaveného vozidla a se zajištěním jeho předání osobě
oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností, je povinen uhradit obci vlastník
odstaveného vozidla uvedený v registru motorových vozidel, což jste Vy (to neplatí,
pokud prokážete, že Vám bylo vozidlo odcizeno). Při správě placení těchto nákladů se
postupuje podle daňového řádu.
Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru životního prostředí
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:……………………..………… Svěšeno dne:………………..……………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:………………………….…………
Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby, která potvrzuje vyvěšení a svěšení
oznámení:…………………………………………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení ………………………………………

Obdrží:
Vlastník vozidla: David Vích, nar. 14.08.1978, Kalovice 22, 411 45 Úštěk
Vyvěsit: Městský úřad Litoměřice – k vyvěšení na úřední desce
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