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Věc: Nařízení o odstranění vraku

Křídlůvky
10. 01. 2022

Obecní úřad Křídlůvky jako místně příslušný silniční správní úřad na základě § 19c zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na návrh obce Křídlůvky
ukládá majiteli, či majitelům, níže uvedených autovraků,
aby je do 2 měsíců od vyvěšení této výzvy odstranili z veřejné účelové komunikace na pozemku
p.č. 7578 v k.ú. Křídlůvky (polní cesta u autobusové zastávky u hlavní silnice č. II/408). Takto
odstraněné autovraky nesmí být umístěny na jinou účelovou nebo místní komunikaci, silnici,
dálnici, veřejné prostranství ani do volné přírody.
Automobil byl shledán vrakem na základě zjištění potvrzení o technické kontrole, která je
v obou případech k datu 10. 1. 2022 neplatná, a na základě viditelného technického stavu
vozidla.
Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena tato povinnost, zajistí
obecní úřad Křídlůvky předání vraků na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke
sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.
Jedná se o automobily:
Volkswagen (Sharan), SPZ 4P2 4449, barvy červené, majitel neznámý
Volkswagen (Sharan), SPZ 2Z5 5773, barvy modré, majitel neznámý
Tato výzva je vyvěšena na elektronické a úřední desce obce Křídlůvky, a vzhledem k tomu, že
je provozovatel (majitel) vraků neznámý, je vystavena i na uvedených vracích.
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