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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

                                      Výzva ve věci odstavení a odstranění nezpůsobilého vozidla

v souladu s ustanovením § 19d, odst.1) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění, vyzýváme pana Antonína Himla, nar. 7.11.1985, trvale bytem: Masarykova 2312/65, 400 01 
Ústí nad Labem,  jako provozovatele silničního vozidla tovární značky: Ford Focus,  RZ 3U3 4847,  
k odstranění tohoto vozidla odstaveného na místní komunikaci ul. Kmochova, k.ú. Ústí nad Labem, 
která je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem nebo k odstranění důvodu, pro které 
nesmí být vozidlo provozováno  tj. pravidelná technická kontrola uplynula před více než 6 měsíci, 
pro které nesmí být vozidlo provozováno na pozemní komunikaci.

V případě odstranění vozidla toto odstavte mimo pozemní komunikace.

Poučení: V případě, že nedojde k odstranění výše uvedených důvodů do 60 dní od doruční této 
výzvy, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit na 
náklady provozovatele. Vozidlo bude odstaveno na vhodném místě. Náklady spojené s odstavením 
vozidla nese provozovatel vozidla. V případě odstranění vozidla z pozemní komunikace, nebo 
odstranění důvodu, pro které nesmí být vozidlo provozováno, sdělte tuto informaci písemně na 
adresu Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad 
Labem, nebo prostřednictví e-mailu monika.strakova@mag-ul.cz  správci komunikace.
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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 stání vozidla 
(úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa) a dále v místě trvalého bydliště adresáta 
písemnosti (úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Centrum). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na 
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

                                                                         otisk razítka

                                                                                          Roman Vlček, v.r.
                                                         Vedoucí oddělení údržby majetku                                                              

Za správnost vyhotovení:
Monika Straková

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:         ………………….
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