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Yýzva k odstranění vraku
Dne 11.Ia.2021 při kontrole regionu měSta Varnsdorf,
neoprávněný zábor veřejného prostranství.

by1 Zjištěn

Popis:
Dnešního dne

11 . IO. 2021 by1 hlídkou MP Varnsdorf zjištěn,
na
ulici Hálkova. na pozemku v majetku města
ve Varnsdorfu
parcely
: 2265/7, vrak osobního motorového
Varnsdorf. čís1o
vozídla tov. Zn. T,ADA, hnědé barvy, beZ registračních Značek, VIN
ne z,j ištěno.
11

Vozid]o by]o označeno výzvou k odstraněni vraku s lhůtou
!2. 2a2),. Hlídkou MP na miStě poŤízena fotodokumentace.

clo

Šetřenímna místě nebyt původce vraku zjištěn. Proto se
zveřejňuje výzva k odstranění vraku. V souladu s §19 odst.4
zák.č.13/!997 Sb. VáS vyzývám k odstraněni Vraku ve lhůtě dvou
měsícůod doručeni výzvy k odstranění. Neučiníte-li tak pak
odstrani a zlikviduje Vrak Vlastnik komunikace, t.j. město
VaInsdorf. Bude-li původce vraku dodatečně Z]ištěn, uplatní se
vůčiněmu nárok na úhradu nákladů. vzniklých odstraněním vraku a
bude oznámen pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému
pořádku.
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lnformace o pozemku
parcelní číslo:

2265l1C4

Obec:

Vansdprf

katastrální území:

V_arrup|prLI776971]

čísloLV:

2990

Výměra

[m2]:

1562§L2]

a

281
parcela katastru nemovitostí

Typ parcely
Mapo\^i list:

Určenívýměry:

Ze souřadnic v S-]TSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemkU:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnéní
Podíl

Vlastnické právo
Město Varnsdorf, Nám.

E. Beneše 470,

40747 Varnsdoď

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 výměr obnovou operátu

r'

Řízení, v rámci kerých byl k nemovitosti zapsán cenov,ý údaj

Nemovitostje v územnímobvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální.liad
Katastrální pjacoviště Rumbu

Zobrazené údaje maj i informativni charakter. Platnost dat k 1 1.1o.2o2'1
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