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Výzva zweŤej něna ďre:

č.i.:zo-e:-lr-:s ve varnsdorfu ďre

Wjzra k odsttarrěrÉ rr:aalgr

Dí7e 22-03.2019 při kontrofe regionu rrěsta Varnsdorf, b,y1 zj ištěrr
necpráwněrrý zábor weřejné}ro prostranstwí.

klešrú}ro clne bylo rra s.Luž&nu MP telefonicky ozrrárrerro p.
Hendrictrgn (tel-: 602787813) , že rra }řižor,zatce ulic Dolní Nábřeží
x C\zklistická je na trávě odstaverro rzozid_Lo nezj ištěnéřro t]pu,
střjlcrné b,ariy, yF-z Rz, kdy toto jsan něli dcprar.rit j orn: neznání
rčrncrzé - Na rnísto b,y}a vys}ána rllídka MP, kEerá zde zjistila
oscbní wozidlo tov. zn. Citroen Xsara kcrrbi / střílcrné bafiy, kF-z
RZ, \[N : VF?N2KFXB3 61'7 6634, }:Eeré je neuzarrčené a r.zykazuj e
znan:q rrra}q_r ( podhlĚt.ěné pneurrati}qz. bez pře&Éch světlcrretů,
chýcěj ící polstrorrání u\,,].ritř rzozid_Ia ). Provedena fusťrace cestou
@P cR Varnsdorf - PATB|^/ negativní, wozid.Io vlřazerro z pTovozů
Dále zjištěno, že pasfeďú rrraj itel je p. Petr Brád]er, naŤ-
30.07-1953, b,lrE. Varnsdorf, u.l. Bratis-lawská fu. 1053.
Na místě húídkou MP pořizerra fotodo}<LTr€ntace a rra wozídlo

uníst.ěrra :rýzwa k odstranění rrra}<rr do 22- C5- 2019 -

Šetřerrím rra místě neby1 půlzodce vraku zjištěrr. Proto se
zweřej ňuj e výzrra k cdstraněrí \n a}<r. V sor-r.}a<lrr s S19 od,st.4
zák-č-a3/a997 Sc. Vás :rl,zýruan k odstraněrÉ rrra}u rze Lhůtě ď:ou
něsíců od donlčerÉ w.ýzvy k odstranění. Neučiníte-fi tak pak
odstraní a zlikviduj e \..rak wlastník kcrrrr_ni]<ace, t. j. něsto
Varnsdorf. Bude-li původce rrra}<: dcdatečrrě zjištěrr, r:platní se
wůčí nárnr rrárok na úhradli nák.Iaciri, v-zniklých odstraněním rrraku a
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