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'}lliell:Výzva k odstranění vraku

Dne 28.03.2014 při kontrole regionu měSta VaTnsdorf, byl Z]lštěn
neoprávněný zábor veřejného prostranstvi.

Popis:
Dne 28 -03.20L4 byl ve Varnsdorfu na ul . Západni před

panelovým domem čp. 21 64 zjišLén vrak vozidla, tov. zn. Škoda
Favorit 136L, barva hnědá pastel, bez Rz. Na vozid1o byla
umistěna výzva k odstranění vraku do data 28.05.2014.

Šetřením na mistě nebyl původce vraku z; ištěn. Proto se
zveřejňuje výzva k odstranění vraku. V soufadu s §19 odst.4
zák.č.I3/l997 Sb. Vás vyzývám k odstranění vraku ve fhůtě dvou
měsiců od doručení výzwy k odstraněni. Neučíníte-li tak pak
odstrani a zlikviduje vrak vlastník komunikace. t. j . město
Varnsdorf. Bude-li púvodce vraku dodatečně z;lštěn, uplatní se
vůči němu nárok na úhradu nákladů, vznikIých odstraněnim vraku a
bude oznámen pro podezŤeni ze spáchání přestupku proti veřejnému
pořádku.

Výzva zveŤejněna dne. J.l ]l '-"
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