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V Ý Z V A
k odstranění vraku
Správní orgán Městského úřadu Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako
příslušný správní orgán podle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
ukládá
na základě návrhu vlastníka pozemní komunikace a v souladu s § 19c, odst. 1, písm. a) zákona č.
13/1997 sb., o pozemních komunikacích v platném znění, provozovateli vraku motorového vozidla
tovární značky Opel Zafira, barva stříbrná-metal, VIN:W0L0TGF7532058819, bez registrační
značky, umístěného na pozemní komunikaci ul. Podskalí, na pozemku č. 902/1 a č. 65/1 v k.ú.
Český Brod
povinnost
vrak odstavený na místní komunikaci odstranit a odstranit mimo takovou pozemní komunikaci. Za
odstranění se nepovažuje přemístění vraku na jinou pozemní komunikaci či veřejné prostranství ve
smyslu citovaného zákona.
Současně ve smyslu § 19c, odst. 2, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění provozovatele vraku upozorňujeme na skutečnost, že po marném uplynutí 2 měsíců ode dne,
kdy byla pravomocně uložena tato povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, a to na
náklady provozovatele vraku.
Tato výzva je zároveň vyvěšena na úřední desce Městské úřadu Český Brod, internetových stránkách
Městského úřadu a na předmětném vraku.
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