Obec Ráječko

vÝzvl K oDsTRAtvĚtví vRAKu
Yyzýváme rnajitele vraku osobního automobilu
odstranění z obecního pozemku p.č. I353l25

Typ osobního automobilu

:

SPZ

481 5035

k

jeho

ŠkodaOctavia

Barva : modrá
Místo odstavení: pozemek p.č. 1353l25, ulice Sokolská, parkoviště u BD č.p.
400.

Dle zákonaě. I3lI997 Sb., ve znénípozdějších předpisů, o pozemních
komunikacích § l9c, je vlastník povinen odstranit vrak z místníkomunikace,
účelovékomunikace apod. Pokud tak neučinído dvou měsícůode dne
zveřejnění, nebo doručenítéto ýzvy, bude vrak odstraněn azlikvidován
vlastníkem komunikace na náklady vlastníka vraku.

Vít Rajtšlégr
Starosta obce Ráječko

oBEc

RNEčxo (l

Nárn, 1. mále č. 250, 679

02

)

V Ráječku 14.7.2022
i

l

):00280844, tel.: 516 432 629l

sídlo: Nám.l.Máje,
02 Ráječko, IČ: 00280844
Bankovní spo.ierrí: Komerčrríbanka, pobočka Blansko, čísloúčtu:5525631/0100

Obec Ráječko

VYZYA K ODSTRA]YE]YI VRAKU
Yyzýváme majitele vraku osobního automobilu nyní bezSPZ k jeho odstranění
z obecního pozemku p.č. 1455135

Typ osobního automobilu

:

Nezjištěno

Barva : červená
Místo odstavení: pozemek p.č. I455l35, v prostoru řadových garáži

Dle zákona č. 1 31 1997 Sb., ve znění pozděj šíchpředpisů, o pozelnních
korrrunikacích § 19c, je vlastník povinen odstranit vra|< z rnístníkomunikace,
účelovékornunikace apod. Pokud tak neučinído dvou měsícůode dne
zveřejnění, nebo doručenítéto výzvy, bude vrak odstraněn a zlikvidován
vlastníkem korrrunikace na náklady vlastníka vraku.

Vít Rajtšlégr
Starosta obce Ráječko

oBEc

nÁJEčxo (1)

V Rá.iečku 14.7 .2022

,N{ry, 1, máje č. 250, 679 02

sídlo: Nánr.1 .Máie, 679 02 Ráiečko, IČ: 00280844
Bankovní spojerrí: Konrerčníbarka, pobočka Blansko, čísloúrčtLr:5525631/0100

(

Obec Ráječko

VYZVA K ODSTRA|YE|YI VRAKU
Yyzýváme majitele vraku osobního automobilu
odstranění z obecního pozemku p.č. 6513I

Typ osobního automobilu

:

SPZ AKO

72-2r k jeho

Suzuki Svift

Barva : červená
Místo odstavení; pozemek p.č. 6513I, ulice Na Výsluní, parkoviště u
Restaurace Hrádek.

Dle zákonač. I3lI997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pozemních
komunikacích § 19c, je vlastník povinen odstranit vrakz místníkomunikace,
účelovékomunikace apod. Pokud tak neučinído dvou měsícůode dne
zveřejnění, nebo doručenítéto výzvy, bude vrak odstraněn a zlikvidován
vlastníkem komunikace na náklady vlastníka vraku.

Vít Rajtšlégr
Starosta obce Ráiečko

l

orrrte*o---r,,l

V Rá.iečku 14.7 .2022

^,^_

sídlo: Nárn,1 .Máje, 679 02 Ráječko, IČ: 00280844
Bankovní spojerrí: Korrrerčníbanka, pobočka Blatrsko, čísloúrčtu:552563l/0l00

Obec Ráječko

VÝZVI K ODSTRAXĚXÍ VRAKU
Yyzýváme majitele vraku osobního automobilu
odstraněni

z obecniho pozemku p.č. 6513l

Typ osobního automobilu

:

SPZ

3T3 4945 k jeho

Ford Escort

Barva : červená
Místo odstavení; pozemek p.č. 6513I, ulice Na Výsluní, parkoviště u
Restaurace Hrádek.

Dle zákona č. 1311997 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, o pozemních
komunikacích § 19c, je vlastník povinen odstranit vrak z místníkomunikace,
účelovékomunikace apod. Pokud tak neučinído dvou měsícůode dne
zveřejrrění, nebo doručenítéto výzvy, bude vrak odstraněn a zlikvidován
vlastníkem komunikace na náklady vlastrríka vraku.

Vít Raitšlégr

aq

Starosta obce Ráiečko

l

ogrc

ruUtčxo

V Ráječku 14.7,2022
(1)

_rua*, 1, máje č. 25o, 679 02
lC:
00280844, tel.: 516 432 629
I

|

sícllo: Nám.l.Máie, 679 02 Ráječko, lČ: 00280844

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Blansko, čísloúčtu:5525631/0100

Obec Ráiječko

VYZVA K ODSTRA]YE]YI VRAKU
Yyzýváme rnajitele vraku osobního autornobilu SPZ 9B0 4008
odstranění z obecniho pozemku p.č. 6513I

Typ osobního automobilu

:

k

jeho

ŠkodaFelicia

Barva : modrá
Místo odstavení : pozemek p.č. 65131, ulice Na Výsluní, parkoviště

u

Restaurace Hrádek.

Dle zákona č. l311997 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, o pozernních
komunikacích § 19c, je vlastník povinen odstranit vrak z místníkomunikace,
účelovékomunikace apod. Pokud tak neučinído dvou rněsíců ode dne
zveřejnění, nebo doručenítéto výzvy, bude vrak odstraněn a zlikviclován
vlastníkern komunikace na náklady vlastníka vral<u.

Vít Rajtšlégr
Starosta obce Ráiečko

l

|
I

\---

osrc

nArčxo (1)

V Ráječku 14,7 .2022

ruarro. 1. máje č. 250, 679 02
lČ: 00280844, te],: 516 432 629

sídlo: Nárn.l.Máie, OZňnaječko, IČ: 00280844
Bankovní spo.iení: Komerčtríbanka, pobočka Blansko, čísloťrčtLr: 552563l/0100

Obec Ráječko

vÝztll K oDsrnExĚtví VRAKv
Yyzýváme majitele vraku osobního automobilu
odstranění z obecního pozemku p.č. 6513|

Typ osobního automobilu

:

SPZ

4BI 8547 k jeho

ŠkodaFabia

Barva :bílá
Místo odstavení : pozemek p.č. 6513I, ulice Na Výsluní, parkoviště u
Restaurace Flrádek.

Dle zákona č. 1 3l1997 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, o pozetnních
komunikacích § 19c, je vlastník povinen odstranit vrak z místníkomunikace,
účelovékomunikace apod. Pokud tak neučinído dvou rněsícůode dne
zveřejnění, nebo doručenítéto výzvy,, bude vrak odstraněn a zlikvidován
vlastníkern komunikace na nákladv vlastníka vraku.

Vít

Rajtšlégr

l-\

oBEc

RNEóKo

*r*. il*ái,

:čke \,ďťórdoiř,

^!')

ó,2!916.7"9"0.2r.

tói, ste 4g,2g29

V Rá|ečku 14,7 ,2022

x ^^^
sídlo: Nárn.l,Máje, 679 02 Ráječko, IC: 00280844
Bankovní spojení: Konrerčníbanka, pobočka Blansko, čísloťrčtrr:5525631/0100

Obec Ráječko

VÝZUI K ODSTRAXĚIVÍ VRAKU
Yyzýváme rnajitele vraku osobního automobilu
odstranění z obecniho pozemku p.č. 4658

Typ osobního automobilu

:

SPZ

2B7 8381 k jeho

Renault Kangoo

Barva : žluíá
Místo odstavení : pozemek p.č. 4658, ulice Lesní

Dle zákona č. 13l1997 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, o pozernních
komunikacích § 19c, je vlastník povinerr odstranit vrak z místníkomunikace,
účelovékomunikace apod. Pokud tak neučirrído dvou rněsíců ode dne
zveřejnění, nebo doručenítéto výzvy, bude vrak odstraněn a zlikvidován
vlastníkern komunikace na náklady vlastníka vraku.

Vít Ra.jtšlégr
Starosta obce Ráiečko

oiřffi,tř1,,

V Ráječku 14.7 .2022

Nárrr. 1, má|e č, 2ď0,6?9 a2
lÓ: 0028084a, tel,: 516 432 629

sídlo: Nám.l.Máje. 679 02 Ráječko, IČ: 00280844
Barrkovní spojení: Konrerčníbanka, pobočka l3lansko, čísloťrčtu: 5525631/0100

Obec Raječko

VYZVA K ODSTRAIYEIYI VRAKU
Yyzýváme majitele vraku osobního automobilu
odstraněni z obecního pozemku p.č. 658155

Typ osobního automobilu

:

SPZ

184 8848 k jeho

ŠkodaFabia

Barva : červená
Místo odstavení : pozemek p.č. 658155, točna na konci ulice Lesní

Dle zákona č. 13l1997 Sb., ve znéni pozdějších předpisů, o pozernních
kornunikacích § 19c, je vlastník povinerr odstranit vrak z rnístníkomunikace,
účelovékornunikace apod. Pokud tak neučirrído dvou rněsíců ode dne
zveřejněrrí, nebo doručenítéto výzvy, bude vrak odstraněn a zlikvidován
vlastníkern komunikace na náklady vlastníka vraku.

Vít Rajtšlégr
Starosta obce Ráječko

oBEc

R/iJEčxo (l

V Rá.iečku 14.7.2022
)

č, 250, 679 02
, tel.:

516 432 629

sídlo:Nám,l.Máje, 679 02 Ráječko, IČ: 00280844
Bankovní spojení: Komerčníbarrka, pobočka Blansko, čísloúčtu:5525631/0100

