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Informace o umístění odstaveného vozidla
Magistrát města Liberec – odbor životního prostředí zjistil dne 1. 10. 2021 mimo pozemní komunikaci
na pozemku p. č. 456 v k. ú. Rochlice u Liberce odstavené vozidlo tovární zn. Škoda Octavia, barva
šedá, RZ 2SZ6264, VIN kód: TMBCP41U0Y2399266, kde bezprostředně ohrožuje životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že odstavené vozidlo bylo umístěno v rozporu s ust. § 104 odst. 2 zákona
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění (dále jen zákon), bylo dne
11. 11. 2021 vozidlo přemístěno dle ust. § 105 odst. 2 zákona na vybrané parkoviště.
Poučení:
Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 1 měsíce od
informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od jeho zveřejnění informace na
úřední desce, zajistí obecní úřad dle ust. § 105 odst. 3 zákona předání odstaveného vozidla osobě
oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností.
Náklady spojené s postupem dle ust. § 105 odstavců 2 a 3 zákona je dle ust § 105 odst. 5 zákona
povinen obci uhradit vlastník odstaveného vozidla zapsaný v registru silničních vozidel, pokud
neprokáže, že mu bylo vozidlo odcizeno.

Ing. Jaroslav Rašín, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Rozdělovník:
1) Magistrát města Liberec – odbor vnitřních věcí (úřední deska)
2) spis
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 1 měsíce.
Vyvěšeno dne: …………………

Sejmuto dne: …………………
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