
   

 

MESTO TRNAVA 

 

Mestská polícia 

Oznámenie 
verejnou vyhláškou 

o výzve k odstráneniu vozidla 

Váš list značky 	 Naša značka 	 Vybavuje/linka 	 Dátum 
MsP - 4861/2021 Ja 	Jarábek/033/3236 411 

	
31. 5. 2021 

Adresát písomnosti: p. Tomáš Mráz, nar. 1988, bytom Myslenická 3110/231, Pezinok 
902 01 

V zmysle § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len „Zákona o odpadoch") je držiteľ  vozidla 
povinný zabezpečiť  na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo 
ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce. 

Mesto Trnava v zmysle § 67 ods. 10 Zákona o odpadoch Vás týmto ako držiteľa vozidla, 
značky: '1(oda, EČV: PK377DV, ktoré stojí v Trnave na Ulici Limbovej na parkovisku pri materskej 
škole 

vvzýva 

aby ste si spinili svoju povinnosť  v zulysle predchádzajúceho odseku. 

Ak svoju povinnosť  nespiníte do 60 dní odo dňa doručenia tejto v 'yzvy, vozidlo v zmysle § 67 
ods. 11 Zákona o odpadoch odstráni Mesto Trnava na Vaše náklady. 

Zároveň  Vás upozorriujeme, že nespinenie predmetnej povinnosti je priestupkom podľa § 115 
ods. 1, písm. k) Zákona o odpadoch, za ktorý Vám môže byť  uložená pokuta do výšky 1 500 eur. 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní, podľa § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, posledný deň  tejto lehoty sa považuje za deň  
doručenia. 
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Potvrdenie o dobe vyvesenia: 	2 - -06- 71171 90214 PEZINOK 
--5/11- 

Táto vyhláška bola vyvesená 	  
(uviesť  miesto vyvesenia) 

2 - -06- 2021 
od 	 do 	  
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Mestský úrad 

Madničné nám. 7 
90214 PEZINOK 
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MESTO PEZINOK 

Mestský úrad 
Iladničné nám. 7 
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