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 Městský úřad Rumburk 
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

odbor životního prostředí 
orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství 

 

Číslo jednací:  OŽP/33292-21-4694-21/Dami     
Spisová značka: OŽP/4694-21/1 
Zpracovatel:  Ing. Dana Milčínská          
Datum:   30.08.2021 

 

 

Julius Sálka 

Nám. E. Beneše 470 

407 47 VARNSDORF 

 

 

Výzva k odstranění vozidla 
 

 
Městský úřad Rumburk – obecní úřad, specifikovaný podle § 61 odstavce 1, písm. a), zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný 
obecní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) a jako příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství podle § 127 písm. g) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 
životností, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí, Vás 
v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, 
ve znění pozdějších předpisů,  
 

vyzývá k odstranění vozidla 

 

tovární značky – VW PASSAT (RZ 4U9 8682), barva modrá – tmavá 

 

 

které se nachází na p.p.č. KN 2318/43, v k. ú, Rumburk, na parkovišti společnosti Metalurgie 
Rumburk, nejpozději do 30 dní od vyvěšení této výzvy na úřední desce Městského úřadu 
Rumburk. Výzva bude zveřejněna na úřední desce až v době, kdy bude mít správní orgán 
k dispozici doklad o doručení písemnosti vlastníkovi vozidla. 
 
Vozidlo je celkově ve špatném technickém stavu, kdy má vozidlo poškozené čelní sklo, přední 
část vozidla, chybí levý i pravý přední blatník, chybí kapota, kde je částečně rozebraná 
motorová část, chybí pravé přední boční okno a levé zpětné zrcátko, interiér je poškozen.  
 
Pokud vlastník neodstraní vozidlo z uvedeného pozemku po marném uplynutí lhůty 1 měsíce 
od zveřejnění informace, má se za to, že vozidlo je autovrak a obec naloží s autovrakem podle 
zákona o odpadech. Náklady spojené s odstraněním autovraku je povinen uhradit obci 
poslední vlastník opuštěného vozidla, uvedeného v registru motorových vozidel.  
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V případě, že vozidlo nebude odstraněné do stanovené lhůty, může příslušný úřad udělit 
pokutu podle § 121 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životnosti až do výše 
100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že umístí vozidlo s ukončenou 
životností nebo jeho podstatné části v rozporu s § 104 odst. 2 

 

 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
Ing. Jiří Latislav, v.r. 
oprávněná úřední osoba 
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk 
 

Rozdělovník: 
1. Julius Sálka, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 

 

 1x vlastní 
 

Vypraveno dne: 
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