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Vec:
Výzva na odstránenie vozidla

V zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) Vás Mestská polícia v Michalovciach ako
orgán splnomocnený Mestom Michalovce konať v mene správcu cesty

vyzýva

aby ste v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch zabezpečili na vlastné náklady
odstránenie Vášho motorového vozidla továrenskej značky Audi, čiernej farby, EČ: OP1202A
odstaveného na pozemku vo vlastníctve mesta Michalovce na ulici Masarykova pri budove
s popisných číslom 68 Michalovce v lehote 60 dní od doručenia tejto výzvy, nakol'ko Vaše
motorové vozidlo, ktoré javí znaky starého vozidla, nemá platnú technickú a emisnú
kontrolu, poškodzuje a ohrozuje životné prostredie a narušuje estetický vzhl'ad mesta.

Poučenie:
V prípade neodstránenia motorového vozidla do 60 dní, MsP zabezpečí na Vaše

náklady jeho umiestnenie na určené parkovisko a bezodkladne písomne upovedomí
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o odstránení Vášho vozidla
a Vami porušenej povinnosti zabezpečiť, resp. odstrániť vozidlo z verejného priestranstva.
Nesplnenie povinnosti uvedenej v § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch je priestupkom
podľa § 115 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky
1500 eur. Ak si v lehote do jedného mesiaca od upovedomenia o umiestnení vozidla na
určenom parkovisku neprevezmete svoje vozidlo, v zmysle ustanovenia § 67 ods. 5 zákona
o odpadoch začne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konanie
o nadobudnutí vozidla do vlastníctva štátu. V zmysle § 67 ods. 6 zákona o odpadoch ak
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rámci konania rozhodne o tom,
že vlastníctvo k vozidlu nenadobudne štát, v rozhodnutí zároveň určí, že vozidlo je starým
vozidlom.
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Zároveň Vás upozorňujeme na ďalšie možné následky neuposlúchnutia tejto výzvy
na odstránenie opusteného vozidla v určenej lehote, Vám bude zároveň vyrubená daň za
užívanie verejného priestranstva, podľa Článku 1 bod 1.1.3. písm. r) VZN mesta
Michalovce č. 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva. Sadzba dane je za
každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň 0,11 eura.

Taktiež voči Vám môže byť za neoprávnené zabratie verejného priestranstva začaté
konanie vo veci priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. g) zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý je možné uložiť pokutu
do výšky 300 eur.

Kontaktujte spol. RADES Okružná 5,07101 Michalovce Prevádzka: Hažín Č. 103, ktorá
má udelenú autarizáciu na spracovanie vozidiel (ekologické zošrotovanie). V prípade, že
vozidlo odovzdáte tejto spoločnosti, bude Vám o tom vystavený doklad, s ktorým môžete
vozidlo odhlásiť na dopravnom inšpektoráte.
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