
Městský úřad Litomyšl 
Odbor životního prostředí 

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 

Č.j.: MěÚ Litomyšl 078059/2021                                                                             Litomyšl 2021-11-01 

SZ MěÚ Litomyšl 077602/2021/02       ZP/Pan 

Vyřizuje: Ing. Pandulová                         

Telefon: 461 653 424 

E-mail: alexandra.pandulova@litomysl.cz 
 

 

Obdrží: 

Obecní úřad Dlouhá Třebová 

Ústecká 235 

561 17 Dlouhá Třebová 

 

 

Informace o umístění odstaveného vozidla 

 

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, úřad obce s rozšířenou působností podle § 61 odst. 

1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 105 zákona č. 542/2020 

Sb., o výrobcích s ukončenou životností, upozorňuje na umístění odstaveného vozidla t.z. Opel Astra, 

r.z. 2E16953, na vybraném parkovišti, které provozují Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, 

570 01 Litomyšl, IČ 287 91 002. 

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty jednoho měsíce 

od zveřejnění této informace, bude s ním naloženo v souladu s § 105 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb., o 

výrobcích s ukončenou životností – bude předáno osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou 

životností. 

Náklady spojené s tímto postupem je povinen uhradit obci vlastník odstaveného vozidla; to neplatí, 

pokud prokáže, že mu bylo vozidlo odcizeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Olga Paclíková 

Vedoucí odboru životního prostředí 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Po sejmutí musí být písemnost vrácena zpět na MěÚ Litomyšl, odbor životního prostředí. 

 

 

 

Vyvěšeno dne ………………………………. Sejmuto dne …………………………… 

 

 

 

 

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
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