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Č.j.: 445/2022-276
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Vyřizuje: Čedíková
Tel. 317835140, 724192712

Pan

Pavel Sejk
Drachkov 12
257 51 Bystřice

Výzva k odstranění odstaveného vozidla
Úřad městyse Vrchotovy Janovice dle ustanovení § 105 odst. 1 zákona
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích
s ukončenou životností“), Vás – Pavla Sejka, nar. 09. 08. 1977, trvale bydlícího na
adrese: Drachkov 12, 257 51 Bystřice, jako vlastníka dlouhodobě odstaveného
osobního vozidla Volvo V40, stříbrná barva, SPZ 3SP7594, vyzývá k odstranění
opuštěného vozidla umístěného na pozemku p. č. 2421, v k. ú. Vrchotovy Janovice.
Tato výzva je současně zveřejněna na úřední desce.
Úřad městyse Vrchotovy Janovice Vám 14. 6. 2022, jako vlastníkovi dlouhodobě
odstaveného osobního vozidla na pozemku Městyse Vrchotovy Janovice p. č. 2421, k.
ú. Vrchotovy Janovice, zaslal výzvu k jeho bezodkladnému odstranění. Do dnešního
dne se tak nestalo, výzva splněna nebyla.
Pokud nezajistíte odstranění odstaveného vozidla z uvedeného místa ve lhůtě 1
měsíce (30 dnů) od převzetí této písemné výzvy, zajistí Úřad městyse Vrchotovy
Janovice, jako věcně a místně příslušný orgán k projednání, v souladu s § 105 odst. 3
zákona o výrobcích s ukončenou životností po marném uplynutí této lhůty předání
odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností.
Náklady spojené s tímto postupem je povinen uhradit Úřadu městyse Vrchotovy
Janovice vlastník odstaveného vozidla, budou proto vymáhány po Vás, jako posledním
vlastníkovi odstaveného vozidla uvedeném v registru motorových vozidel, a to
v souladu s § 105 odst. 5 zákona o výrobcích s ukončenou životností a daňovým řádem.
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Současně vás upozorňujeme, že umístěním vozidla v rozporu s § 104 odst. 2
zákona o výrobcích s ukončenou životností, jste se dopustil přestupku dle § 121 odst. 1
písm. c) tohoto zákona a v takovém případě je možné uložit pokutu až do výše 100 000
Kč.

Marcela Čedíková
starostka městyse

Vyvěšeno dne…………………..

Sejmuto dne…………………

Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 30-ti dnů a současně
zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2
zákona č, 500/2004 Sb., správní řád.
Doručuje se:
Vlastník vozidla:
Pavel Sejk, nar. 09. 08. 1977, trvale bydlící Drachkov 12, 257 51 Bystřice
Vyvěsit:
Úřad městyse Vrchotovy Janovice – k vyvěšení na úřední desce
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