STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor správy veřejného majetku
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Pan
Jan Gajdács
Podzimní 1675/39
466 01 Jablonec nad Nisou

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

CJ MML 019536/21/SM/HAN

Hanušová/3881

27.1.2021

Výzva k vyzvednutí vozidla, odtah vozidla byl proveden v souladu se zákonem č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích.
Tímto Vás vyzýváme jako majitele k vyzvednutí uvedeného vozidla.
Tovární značka: Suzuki

RZ/VIN: 1L3 2355

Odtažené vozidlo se nachází na záchytném parkovišti v areálu společnosti Odtahové služby
Říha s.r.o. Krokova 587/23, 460 07 Liberec 7, kde si ho můžete vyzvednout v pracovních
dnech od 8-17 hod. po telefonické domluvě na telefonním čísle 602404489.
Cena odtahu:
Cena za střežení vozidla na odstavné ploše na den:

2 541 Kč s DPH
121 Kč s DPH

Upozorňujeme Vás, že po vyvěšení/doručení této výzvy začíná běžet tří měsíční lhůta, po
kterou si můžete vozidlo vyzvednout. V případě nevyzvednutí bude postupováno v souladu
s oprávněním § 19 d odstavec 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „Nevyzvedneli si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení oznámení podle odstavce 2, rozhodne
silniční správní úřad příslušný podle pozemní komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na
návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční
správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky nebo postup podle
odstavců 1 a 2, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo pokud zjistí závažné důvody,
které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník
pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno, oprávněn jej prodat na náklady jeho provozovatele. §
19b odst. 4 až 6 a 8 se použijí přiměřeně.“

S pozdravem
Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku

Příloha: Fotografie nevyzvednutého vozidla
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