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MEsTo \ZARNSDoRF

Městská policie, Národní 2939 , 407 47
varnsdorf

íeL. : O4L3/37L62O, 372L22, mobíL: 06O2/L06159

Č.j . :2O-LLL/2a Ve Varnsdorfu dne 14.09.2021

Yýzva k odstranění vraku

Dne I4.09.202r při kontroIe města Valnsdorf, byl zjištěn
neoprávněný zábor veřejného prost]]anství.

Popí s :

Dnešního dne 14.09. 2021 by), hlídkou MP Varnsdorf Zjištěn Ve
Varnsdorfu na ul . Východní na pozemku měSta Varnsdorf číslo
parcely ),51,9/l'18 vrak osobniho motorového vozid]a tov. zn. FoTd
FuSion,RZ: 3L2 5004, tmavěmodré barvy. VlN nezjištěno. Provedena
lustrace cestou ooP Čn Varnsdorf - PATRMV neqativní. Dále
zjištěno, že pos}ednim majitelem vozidla je p. Tynus Jan, nar.
19.09,1946, trv. bytem, tl . RulTĎ. Hrdinů č.p. Nový Bor.

Vozidlo bylo označeno výzvou k odtranění vraku s ]hůtou do
13.1,7.202I- hlidkou MP na mistě pořízená fotodokumentace.

Šetřením na nistě nebyt původce vraku z]ištěn. Proto se
zveřejňuje výzva k odstranění vraku. V souladu s §19 odst.4
zák.č.73/199? sb, Vás vyzývám k odstranění Vraku ve lhŮtě dvou
měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiníte-Ii tak pak
odstraní a zlíkvíduje vrak vlastnik komunikace, t.j. město
Vařnsdorf. Bude-l-i původce vraku dodatečně zjištěn, uplatní se
vůči němu nárok na úhradu nákladů. vzniklých odstraněnim Vraku a
bude oznámen pro podezření ze spáchání přestupku proti vgřej néntu
poŤádku. /

Výzýa zveŤejněna dne:
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pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí

lnformace o pozemku
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Podíl

parcelní číslo:

Obec:

katastrální území:

číslo Lv:

Výměra Im2]:

Typ parcely:

Mapotný list:

Určení r"ýměry:

Způsob VyUžití:

Druh pozemku:

15E/l]_86

Varnsdoťí [562882]ú

v arnsdort [77 697 1l

n-90

1496

parcela katastru nemovitostí

Graíicky nebo v digitalizované mapě

manipuIační plocha

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Město Varnsdoň Nám. E. Beneše 470, 40747 varnsdoó

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ,

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna 4í,měr obnovou operátu

"' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenov,ý údaj

Nemovitostje V Územním obvodu, kde státní spráVU katastru nemovitostí ČR VykonáVá Katastrá|n'_úřaglp_r,o_!]_stee Lý !rcl,
Kn_lp_s,tú]_0ip|ar9v§!ě B um btr rk ď

Zobrazené údaje mají iníormativní charakteí, Platnost dat k 14,09,2021 o9:oo.

Vyvěšeno 4nr, 16, 09. 2021
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