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V Ústí nad Labem 4. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o odstavení vozidla na odstavnou plochu

v souladu s ustanovením § 19d odst. 2) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění, oznamujeme panu Luboši Hercíkovi nar. 23.10.1963 trvale bytem Loukov
81, 294 11 Loukov, jako provozovateli silničního vozidla
tovární značky: Škoda Felicie
RZ:
3SC 7980
odstaveném na místní komunikaci ul. Malátova 9, k.ú. Ústí nad Labem, která je ve
vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, oznamuji, že výše zmíněné vozidlo bylo
odstaveno na odstavnou plochu města Ústí nad Labem, která se nachází na adrese:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Chlumec
Hrbovická 2,
neboť nedošlo ve lhůtě 2 měsíců, kdy Vám byla doručena výzva
č.j.: MMUL/ODM/SEM/93815/2021/StraM, ev.č.: 107512 k odstranění
důvodu,
tj.
pravidelná technická kontrola uplynula před více než 6 měsíci, pro které nesmí být vozidlo
provozováno na pozemní komunikaci, ani nedošlo k odstranění vozidla mimo pozemní
komunikaci.
Poučení: Nebude-li provozovatelem vyzvednuto silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od
doručení této výzvy, 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. Náklady spojené s odstraněním a odstavením
vozidla nese provozovatel vozidla.
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu a nedaří se mu
prokazatelně doručovat (§ 25 odst 1 správního řádu).
Dle ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu se tato vyhláška vyvěšuje po dobu 15-ti dnů na úřední desku
správního orgánu, který písemnost doručuje (Magistrát města Ústí nad Labem), v místě staní vozidla
(ÚMO Ústí nad Labem – Severní terasa) a dále v místě trvalého bydliště adresáta písemnosti (Obecní
Úřad Loukov). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost

doručuje.

K vyzvednutí vozidla kontaktujte v pracovní době:
Po a St 08:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.,
Út 08:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 15:00 hod.,
Pá 08:00 – 11:00 hod.

paní Moniku Strakovou na tel. čísle: 475 271 488, 475 271 857
V rámci této výzvy Vás dále upozorňujeme na níže uvedené skutečnosti:
Při vyzvednutí vozidla je nutno uhradit:
1) Náklady spojené s odtahem vozidla, které činí: 929,70 Kč
2) Náklady na odstavné ve výši 50 Kč/den
K celkovým nákladům bude připočtena zákonná DPH.

Otisk razítka

Roman Vlček
Vedoucí oddělení údržby majetku
Za správnost vyhotvení:
Straková Monika

Na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem,
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

v y v ě š e n o dne: …………………

s e j m u t o dne:

………………….

