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1. Výzva k     odstranění odstaveného vozidla dle § 105 odst. (1) zákona č. 542/2020 Sb.-  
o výrobcích s     ukončenou životností  

2. Informace o umístění odstaveného vozidla na vybrané parkoviště dle § 105 odst. (2)  
zákona č. 542/2020 Sb. - o výrobcích s     ukončenou životností  

Odbor životního prostředí Magistrátu města Teplice, Vás tímto v souladu s § 105 odst.
(1)  zákona  č.  542/2020  Sb.,  o  výrobcích  s ukončenou  životností  v platném  znění,  jako
posledního evidovaného vlastníka vozidla tovární značky FIAT STILO, barvy šedá-metal, RZ
6S5 5876,  VIN:  ZFA19200000327550 informuje,  že  výše  uvedené odstavené  vozidlo bylo
v souladu s § 105 odst. (2) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností dne
22. 1. 2021 umístěno na vybrané parkoviště na adrese: ulice Stanová, pozemek p.č. 910/21,
k.ú. Teplice, které provozuje pan Milan Rejhon, tel.: +420 777 791 757 (naproti zahradnictví
Dvořák).  Pokud si  výše  uvedené odstavené vozidlo z tohoto  parkoviště nepřevezmete do
zákonem stanovené lhůty 1 měsíc, má se za to, že se jedná o odstavené vozidlo dle § 102
odst. (2) písm. c) a bude s ním naloženo v souladu s § 105 odst. (3) zákona č. 542/2021 Sb., o
výrobcích s ukončenou životností v platném znění.  

                               oprávněná úřední osoba
                                 Jarmila Jurčíková

                                 odborný pracovník OŽP

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

rozdělovník:
1. adresát
2. úřední deska SM Teplice
3. úřední deska SM Liberec

přílohy:
1. mapa umístění opuštěného vozidla
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