Miestny úrad mestskej

časti

Bratislava-Staré Mesto

2237112925/2019/DŽV/Čim

VÝZVA
Vážený

držiteľ

motorového vozidla,

pri pravidelnej kontrole dodržiavania právneho predpisu mestskej
o dodržiavaní

č istoty

časti

Bratislava-Staré Mesto

a poriadku sme zistili, že na verejnom priestranstve na ulici Kuzmányho 9 je

dlhodobo odstavené motorové vozidlo továrenskej

značky

FIAT Punto, tmavomodrej farby,

ev.č.

PP 586BP, bez platnej STK a EK.
Dovoľuj eme

si Vás

upozorn iť,

že v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 a 2 zákona

č.

725/2004 Z.z.

o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komun ikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je

prevádzkovateľ

motorového vozidla povinný

v riadnom technickom stave, je povinný v stanovených lehotách
a emisnej kontrole a súčasne nesmie
tabuľkami

s

preváCJZl<ovať

udržiavať

podrobiť

motorové vozidlo

sa pravidelnej technickej

vozfdlo, Ktoré nie je vybaVené platnými

evidenčným číslom .

Zároveň

Vás vyzývame k splneniu povinnosti v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona

č.

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j. k odstráneniu vozidla z miesta, na
ktorom ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický

vzhľad

obce alebo osobitne chránenej

časti

prírody a krajiny a to v termíne
do 60 dní odo dňa vyvesenia tejto výzvy.

V prípade, že tak neurobíte, urobí tak správca verejného priestranstva, na náklady

držiteľa

vozidla, odovzdaním vozidla na určené parkovisko firmy firmy P+K s.r.o„ Cerovská ulica 181, šenkvice, č.
tel. : 02/444 600 89, ktorá je

spracovateľom

starých vozidiel.

Táto výzva na odstránen ie vozidla je zverejnená aj na internetovej stránke mestskej
Bratislava-Staré Mesto a na jej úradnej tabuli na Medenej ulici

č.

časti

2 a Vajanského nábreží 3.

Pre urýchlenie konania Vám odporúčame kontaktovať pracovníka oddelenia životného prostredia,
verejného poriadku a čistoty Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Sta ré Mesto, tel. č. 02/59 246 333.
Veríme,

že budete

rešpektovať

našu výzvu a predmetné motorové vozidlo z verejného

priestranstva v lehote do 60 dní odstránite.
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V Bratislave 13.03.2019
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RNDr. Anna Calpašová
vedúca oddelenia životného prostred ia, správnych konan í a
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Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava,
00 603 147,
(+421 2) 5924 6111 , fax: (+421 2) 5292 0003
e-mail: podatelna@staremesto.sk,www.staremesto.sk

