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INFORMACE 
o umístění vozidla s ukončenou životností nebo odstaveného vozidla na vybrané 

parkoviště 
podle § 104, § 102 odst.2 písm. c) a § 105 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 

životností, ve znění pozdějších předpisů 

 

Městský úřad Ostrov, odbor městských investic a správy, který zajišťuje odtahy silničních vozidel a 

nakládání s těmito vozidly, která jsou vozidly odstavenými nebo vozidly s ukončenou životností, na 

pozemcích ve správním obvodu města Ostrov dle zákona č. 542/2022 Sb., o výrobcích s ukončenou 

životností, ve znění pozdějších předpisů, („dále jen „zákon“) 

 

ZVEŘEJŇUJE 

podle § 105 odst. 1 zákona informaci o umístění odstaveného vozidla  

 

VOZIDLO (typ, druh)  BARVA             MÍSTO NÁLEZU VOZIDLA 

 

      FORD Focus       šedá    ul. Lidická, parkoviště u Penny 

 

na vybrané parkoviště 

 

U Nemocnice 1191, 363 01 Ostrov (areál bývalé pekárny). 

 

a 

 

VYZÝVÁ 

vlastníka k převzetí odstaveného vozidla z vybraného parkoviště ve lhůtě do jednoho měsíce 

ode dne zveřejnění této informace. 
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Odůvodnění a poučení: 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že výše popsané vozidlo je ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) 

zákona odstavené vozidlo odstaveno v rozporu se zákonem. Na základě tohoto zjištění Městská 

policie Ostrov ve spolupráci s odborem městských investic a správy Městského úřadu Ostrov 

v souladu s § 105 odst. 2 zákona zajistila přemístění vozidla na vybrané parkoviště. Pokud si 

vlastník vozidlo z vybraného parkoviště nepřevezme ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne zveřejnění 

této informace, bude podle § 105 odst. 3 zákona jako vozidlo s ukončenou životností předáno 

k ekologické likvidaci. Náklady spojené s přemístěním vozidla a zpracováním autovraku je podle 

§ 105 odst. 5 zákona povinen uhradit městu vlastník odstaveného vozidla uvedený v registru 

motorových vozidel. 

 

 

Hana Špičková v.r. 

vedoucí odboru městských investic a správy 

 

 

 

Na úřední desce MěÚ Ostrov 

vyvěšeno dne:         sejmuto dne: 


