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Vyřizuje: Ing. Martina Batovcová
Tel.: 371519758

V Nepomuku dne 12.1.2021

martina.batovcova@urad-nepomuk.cz

VÝZVA
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, zmocněný zastupovat vlastníka místních komunikací v územním obvodu
města Nepomuk, žádá vlastníka odstaveného vozidla (vraku)

(SPZ, tovární značka, typ, barva, VIN, popř. jiný údaj)

Renault Scénic, barva zelená, bez TP
které je dlouhodobě odstaveno v územním obvodu města Nepomuk na komunikaci
(kat. území, ulice, místo, popř. jiný údaj)

na pozemku parc. č. 262/1 v k.ú. Nepomuk, ulice Na Vinici I., Nepomuk,
aby toto odstavené vozidlo (vraky) ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy

ODSTRANIL
nebo v této lhůtě sdělil Městskému úřadu Nepomuk, odboru dopravy důvody, které brání odstranění
vozidla.
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že výše uvedené vozidlo lze v souladu s ustanovením §19, odst. 2,
písm. g, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, považovat za
vrak (silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu, není opatřeno státní poznávací značkou,
nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu), který je zakázáno odstavovat na dálnicích,
silnicích a místních komunikacích).
Dosud provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník uvedeného vraku, a proto vlastník pozemní
komunikace v souladu s ustanovením § 19, odst. 4, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích tuto
výzvu zveřejňuje s tím, že po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy vlastník
komunikace odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Bude-li vlastník vraku zjištěn dodatečně, uplatní
vůči němu vlastník komunikace nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.
V případě, že nebude uvedený vrak vlastníkem ve stanovené lhůtě odstraněn, odstraní a zlikviduje vrak
v souladu s ustanovením § 19, odst. 3, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích vlastník
komunikace na náklady vlastníka vraku.
Na vědomí:
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Ing. 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.

