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Výzva
k odstranění odstaveného vozidla
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „správní
orgán“), jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
VYZÝVÁ
na základě § 105 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen
„zákon“)
vlastníka vozidla Renault Laguna Grandtour - VIN VF1KG0M0524873603
odstavené na pozemku p. č. 790 v k. ú. Slupenec, obec Český Krumlov k jeho odstranění.
Nejzazší termín provedení odstranění je stanoven v souladu se zákonem do 26. května 2021.
Odůvodnění
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne
8. 4. 2021 oznámení o nálezu odstaveného vozidla Renaul Laguna Grandtour - VIN
VF1KG0M0524873603 (bez registrační značky) na pozemku p. č. 790 v k. ú. Slupenec, obec
Český Krumlov. Šetření správního orgánu bylo ukončeno se závěrem o podezření spáchání
přestupku podle § 121 odst. 1 písm. c) zákona. Pachatel spáchání přestupku (majitel vozidla) je
známý a vozidlo je v České republice registrováno.
V případě, že odstavené vozidlo nebude ve stanovené lhůtě odstraněno bude předáno oprávněné
osobě ke sběru vozidel s ukončenou životností. Náklady spojené s postupem odstranění
odstaveného vozidla je povinen uhradit městu vlastník odstaveného vozidla.

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru

Tato výzva musí být vyvěšena na úřední desce města Český Krumlov a dále na elektronické
úřední desce po dobu 30 dnů. Po vyvěšení se písemnost podle § 25 odst. 2 správního řádu
považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne ………………………………………..
Sejmuto dne ………………………………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

