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Tel: 371519711  Fax: 371519755  IČO: 00256986
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Č.j.: DOP/7387/2020 - BaM  
Sp. zn.: MÚ/DOP/3195/20 
V Nepomuku dne 08. 06. 2020
Vyřizuje: Ing. Martina Batovcová                                    
Tel.: 371519758
martina.batovcova@urad-nepomuk.cz

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKU

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 40 odst. 5) písm. 
b) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“), na základě návrhu vlastníka pozemní komunikace Města Nepomuk a 
v souladu s § 19c odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích v platném znění, k uložení 
povinnosti odstranit vrak vozidla stojícího na místní komunikaci parc. č. 133/50 v k. ú. Dvorec, která 
je v současné době využívaná jako parkoviště.

Toto odstavení vraku vozidla je v rozporu s ust. § 19 odst. 2 písm. g) zákona o pozemních 
komunikacích v platném znění.

Vlastník vozidla (vraku) – osobní automobil FIAT Marea WEEKEND, barvy stříbrné, se proto 
vyzývá, aby se nejpozději do 10 dnů prokázal písemnými doklady, že vozidlo není vrakem, na adrese 
příslušného správce, kterým je Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk. 
Pokud tak neučiní, ani vrak sám neodstraní, má se za to, že výzva je oprávněná. Po marném uplynutí 
lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy, město Nepomuk ve smyslu ust. § 19c zákona o 
pozemních komunikacích v platném znění, vrak odstraní a zlikviduje na nálady provozovatele vozidla 
(vraku). Správce pak neodpovídá za škodu, která by vlastníku vozidla (vraku) vznikla jeho likvidací 
ani za věci uložené uvnitř vozidla (vraku).

otisk úředního razítka

Bc. Ivana Šiftová

tajemník 

Městského úřadu Nepomuk

                                   

Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:                  Sejmuto dne:
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti na úřední desce a její sejmutí z úřední desky. Potvrzenou 
písemnost po sejmutí vraťte vydávajícímu orgánu. 
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