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Výzva k odstranění odstaveného vozidla
Dne 07.05.2021 bylo Městskou policií v Kolíně oznámeno odboru životního prostředí a zemědělství
Městského úřadu Kolín, umístění opuštěného vozidla zn. TOYOTA, typ Carina, druh osobní, RZ
AEV7705 v ul. Rorejcova, Kolín IV, na pozemku p.č. 1050, k.ú. Kolín. Vozidlo, které je umístěno mimo
pozemní komunikaci, má propadlou státní technickou kontrolu a je zjevně technicky nezpůsobilé k
provozu na pozemních komunikacích, čímž naplňuje definici odstaveného vozidla dle § 102 odst. 2
písm. c) zákona 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Dle registru silničních vozidel jste
posledním vlastníkem tohoto vozidla:
Druh automobilu: osobní
Tovární značka: TOYOTA
Tovární typ: BLMDKW
Barva: modrozelená - tmavá
RZ: AEV7705
VIN: SB164ABK00E119163
ID vozidla: 8316014
Číslo technického průkazu: UI899818
Číslo osvědčení registrace: BAC412173
Místo současného umístění: ul. Rorejcova, pozemek p. č. 1050, obec a k.ú. Kolín
S ohledem na ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“), Vás Městský úřad Kolín,
odbor životního prostředí a zemědělství, vyzývá k odstranění opuštěného vozidla umístěného
v Kolíně v ul. Rorejcova na pozemku p. č. 1050 v k.ú. Kolín. Tato výzva je současně zveřejněna
na úřední desce.
Pokud nezajistíte odstranění odstaveného vozidla z uvedeného místa ve lhůtě 1 měsíce od převzetí
této písemné výzvy, zajistí v souladu s § 105 odst. 3 zákona o výrobcích s ukončenou životností
po marném uplynutí této lhůty obecní úřad předání odstaveného vozidla osobě oprávněné ke sběru
vozidel s ukončenou životností.
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Náklady spojené s tímto postupem je povinen uhradit obci vlastník odstaveného vozidla, budou tedy
vymáhány po Vás, jako posledním vlastníkovi opuštěného vozidla uvedeným v registru motorových
vozidel v souladu s § 105 odst. 5 zákona o výrobcích s ukončenou životností a daňovým řádem.
Současně upozorňujeme, že umístěním vozidla v rozporu s § 104 odst. 2 zákona č. 542/2020 Sb.,
o výrobcích s ukončenou životností, jste se dopustil přestupku dle § 125 odst. 2 písm. t) tohoto zákona
a v takovém případě je možné uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Vyvěšeno dne…………………
Sejmuto dne…………………..
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)
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. 500/2204 Sb.,
správní řád.
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