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VÝZVA
K ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní
orgán“), jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a 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
vlastníka vozidla MITSUBISHI Galant stříbrné barvy, RZ PUK 5139, VIN
JMBLNE52APZ003025
odstaveného na pozemku parc. č. 1325/1 k.ú. Český Krumlov na území města Český Krumlov,
kterým je
Martin Dunka, nar. 03.02.1986, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
aby odstavené vozidlo odstranil ve lhůtě 1 měsíce od zveřejnění výzvy k odstranění
odstaveného vozidla na úřední desce, resp. do 1 měsíce od doručení výzvy vlastníkovi vozidla.

Č.j. S-MUCK/63067/2021/ODSH/Sl

str. 2

Odůvodnění
Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, při vlastní kontrolní
činnosti zjistil dne 21.10.2021 odstavení předmětného vozidla MITSUBISHI Galant stříbrné
barvy, RZ PUK 5139, VIN JMBLNE52APZ003025 na pozemku parc. č. 1325/1 k.ú. Český
Krumlov na území města Český Krumlov v místě těsně u pomníku u vstupu do lesního porostu
na východní hranici tohoto pozemku. Šetření správního orgánu bylo ukončeno závěrem, že se
jedná o předmět s ukončenou životností, konkrétně o odstavené vozidlo podle ustanovení § 103
– 105 zákona č. 542/2020. Vlastník vozidla byl zjištěn nahlédnutím do registru silničních
vozidel.
Uvedeným jednáním se vlastník vozidla dopouští přestupku podle § 121 zákona č. 542/2020
Sb.
Poučení
V případě, že odstavené vozidlo nebude ve stanovené lhůtě odstraněno, zajistí obecní úřad
předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností.
Náklady spojené s tímto postupem je povinen uhradit obci vlastník odstaveného vozidla.

Ing. Jan Sládek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží
1. Martin Dunka, náměstí Svornosti č.p. 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 1
2. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Petra Peška, vedoucího odboru správy majetku a
investic MÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
3. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov 1

Tato výzva musí být vyvěšena na úřední desce příslušného obecního úřadu, který vede řízení,
po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne .......................................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení:

Tato výzva musí být též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup - na elektronické
úřední desce úřadu, který vede řízení, po dobu 30 dnů.
Na elektronické úřední desce zveřejněno ode dne …………………………….

Razítko a podpis orgánu, který je zodpovědný za zveřejnění:

