
Č.j.: V-01/2019 V Telči dne 20.6.2019

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Město Telč, zastoupené sekretariátem Městského úřadu Telč, oddělení dozoru

veřejného pořádku, podle § 18 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění

pozdějších zákonů a ustanovení § 38 odst. 1) písm. e) zák. č. 56/2001 Sb. o podmínkách

provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

V Y Z Ý V Á
vlastníka silničního motorového vozidla bez registračních značek (SPZ), tovární značky

KIA CARNIVAL EX, barvy stříbrné, nezjištěného výrobního čísla (VIN) karoserie a čísla

motoru, které je odstaveno v Telči, ul. Radkovská - parkoviště na parcele číslo 2372/2,

aby ve lhůtě 60 dnů ode dne zveřejnění této výzvy, tj., do 20.8.2019 vozidlo odstranil z

veřejné komunikace.

odd. dozoru VP
Městský úřad Telč

V případě marného uplynutí výše uvedené lhůty nebo úniku provozních kapalin

bude vozidlo odstraněno vlastníkem místní komunikace, tj. Městem Telč.

V Telči dne 20. června 2019

……………………………………………………….

Zdeněk Bláha
Sňato:

Vyvěšeno: 20.6.2019



Č.j.: V-01/2019 V Telči dne 20.6.2019

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Město Telč, zastoupené sekretariátem Městského úřadu Telč, oddělení dozoru

veřejného pořádku, podle § 18 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění

pozdějších zákonů a ustanovení § 38 odst. 1) písm. e) zák. č. 56/2001 Sb. o podmínkách

provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

V Y Z Ý V Á
vlastníka silničního motorového vozidla bez registračních značek (SPZ), tovární značky

OPEL CORSA 1.5 TDI, barvy stříbrné metalické, nezjištěného výrobního čísla (VIN)

karoserie a čísla motoru, které je odstaveno v Telči, ul. Radkovská - parkoviště na

parcele číslo 2372/2, aby ve lhůtě 60 dnů ode dne zveřejnění této výzvy, tj., do

20.8.2019 vozidlo odstranil z veřejné komunikace.

odd. dozoru VP
Městský úřad Telč

V případě marného uplynutí výše uvedené lhůty nebo úniku provozních kapalin

bude vozidlo odstraněno vlastníkem místní komunikace, tj. Městem Telč.

V Telči dne 20. června 2019

……………………………………………………….

Zdeněk Bláha
Sňato:

Vyvěšeno: 20.6.2019


