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M A G I S T R Á T  M Ě S T A  L I B E R E C  

Odbor dopravy 

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460  59  Liberec 1 
 
 

 
 

Vážená paní 
Nataliia Chemerys 

Nar. 06.10.1981 

Dělnická 10/156 

LIBEREC 

460 01 
 
 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. Liberec 

 CJ MML 001986/15 

SZ CJ MML 235109/14 

Bernkopfová/485243846 26.02.2015 

 

 

 

Zahájení správního řízení 

 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, zjistil, že Městský úřad Lázně Bohdaneč, jako příslušný 
silniční správní úřad provedl likvidaci autovraku RZ: 3L4 4590 v souladu se zákonem o pozemních 
komunikacích a v souladu s ustanovením § 37, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 

Tímto Vám Magistrát města Liberec, odbor dopravy, příslušný podle § 80, odst. 4, písm. a), c), d) a 
g), zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., a na základě ustanovení § 46 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznamuje zahájení správního řízení ve věci zápisu zániku 
silničního vozidla RZ: 3L4 4590 do Centrálního registru vozidel. 
 

Podle ustanovení § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte právo se před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit k jeho podkladům. S ohledem na toto právo Vás vyzýváme, abyste se dostavil/a nejpozději 
do 8 dnů od převzetí dopisu na odbor dopravy, oddělení registru motorových vozidel Magistrátu 
města Liberec, Tř. 1. Máje 108, Liberec 3. 
 

Pokud se nedostavíte do uvedené doby bez závažných důvodů a omluvy, budeme považovat Vaše 
jednání za vzdání se práva k uvedeným podkladům se vyjádřit. 
 
 
 

                                                                                             Bc. Jaroslav NEDOMA 

                                                                                     vedoucí oddělení registru vozidel 

 


