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ldsro vARNsDoRF

Městská poJ-icie, Národní 293
varnsdorf

č.j.:2o-LL0/2L Ve Varnsdorfu dne 14. 0 9.2021

Yýzva k odstranění vraku

Dne 14.09.2021 pří kontIole regionu měSta VarnSdorf, byl zjištěn
neoprávněný Zábor veřejného prostIanství.

Popis:
Dnešniho dne 14. 09. 2021" byl hlídkou MP Varnsdorf zjištěn,

ve Varnsdorfu na utíci Východní. na pozemku v majetku měSta
Valnsdorf, číslo parceLy : 7519/718, vrak osobního motorového
vozid]a tov. Zn. Audi 46. černé barvy, bez regístračnich značek,
VlN nezj ištěno.

Vozid]o bylo označeno výzvou k odstranění vraku s lhůtou do
73.Lr.2021. Hlídkou MP na mistě poříZena fotodokumentace -

Šetřením na místě nebyl původce vraku z]íštěn. Proto Se
zveřejňuje výzva k odstranění vraku. V souladu s §19 odst,4
zák.č.73/7997 Sb. Vás vyzývám k odstraněni vraku ve lhůtě dvou
měsíců od doručeni výzvy k odstranění. Neučiníte-li tak pak
odstrani a zlíkviduje vrak vlastník komunikace, t,j, město
Varnsdorf. Bude-li původce vraku dodatečně zjištěn, uplatní se
vůči němu nárok na úhradu nákladů, vzniklých odstraněním vraku a

bude oznámen pro podezřeni ze spácháni přestupku proti veřejnému
pořádku.
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parcelní číslo:

Obec:

katastrální území:

číslo Lv:

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapouý list:

Určení rnýměry

Způsob využití:

Druh pozemku;

Vlastníci, jiní oprávnění

15E/]].Bú

Varnsdorf [562882}ú

Varnsdorf [776971]

2990

1496

parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě

manipulační plocha

ostatní plocha

-41al)4

Vlastnické právo

Mě§to Varnsdoó Nám. E- Beneše 470, 40747 vamsdort

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 rnýměr obnovou operátu

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

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní §právu katastru nemovitostí čR vykonáVá Katastrální úřad pIg!$eďý_ktqi,
Katastrální p_Ee9lišI]š]BuQbukc4

Zobrazené údaje maií iníormativní charakteí. Platnost dat k 'i4.09.2021 o9:oo,
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