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INFORMACE 

 o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště 

 

 
Obecní úřad Mířkov tímto v souladu s ustanovením § 37, odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a       

o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) informuje, že dne  

22. 11. 2019 obdržel od POLICIE ČR, Obvodní oddělení Horšovský Týn, oznámení o odstaveném vraku vozidla 

Citroen C2, rz WZ6131C, r.v. 2005, barva bílá, vin: VF7JG8HZB97297477, objem motoru 1390, celková hmotnost 

1390, stav poškozené, číslo OTP 3588672 (dále jen "opuštěné vozidlo"), které se nacházelo na vjezdu do Sedmihoří 

mezi obcemi Mířkov a Vidice (vjezd z pozemní komunikace po pravé straně ), cca 200 metrů od vjezdu na lesní 

cestě z pozemní komunikace II/200 u 18 km, a že toto opuštěné vozidlo bylo přemístěno do areálu bývalé základní 

školy, na pozemek p. č. 1040/1 v k. ú. Mířkov (dále jen „vybrané parkoviště“). 

Obecní úřad tímto vyzívá vlastníka opuštěného vozidla, aby si vozidlo převzal z výše uvedeného vybraného 

parkoviště ve lhůtě do 2 měsíců od zveřejnění výzvy na úřední desce Obecního úřadu Mířkov. Pokud si vlastník 

vozidla  toto opuštěné vozidlo nepřevezme ve stanovené lhůtě, má se za to, že vozidlo je autovrak, a obecní úřad 

s tímto naloží v souladu s § 37, odst. 1, zákona o odpadech a autovrak předá osobě, která je provozovatelem zařízení 

ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. 

Náklady spojené s výše uvedenými postupy je dle ust. § 37, odst. 5, zákona o odpadech povinen uhradit 

Obci Mířkov poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel. 
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