INFORMACE O ZMĚNÁCH V REGISTRU
VOZIDEL OD 1. 1. 2015
Změny platné od 1. 1. 2015 upravuje novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích.
Důležité lhůty:
 Vozidla v nedokončeném převodu (jen odhlášená na nového provozovatele – vlastníka) je
nutno zaregistrovat nejdéle do 30. 6. 2015. Po uplynutí této lhůty vozidla zaniknou a nebude
možné je opětovně zaregistrovat!!!
 Dočasně vyřazená vozidla (tzv. depozit) k datu 30. 6. 2013, zaniknou dnem 1. 1. 2016, pokud jejich vlastník v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 neoznámí na registru vozidel, kde
je vozidlo umístěno a jeho účel využití, nebo si „vozidlo“ z depozitu nevyzvedne.
 U dočasně vyřazených vozidel (tzv. depozit) od data 1. 7. 2013 je vlastník povinen ve lhůtě
jednoho roku oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití, nebo
si „vozidlo“ z depozitu může vyzvednout.
 Žádost o zápis změny vlastníka vozidla a ostatní změny v registru vozidel se podávají do
10 pracovních dnů, bez ohledu na to, zda je nebo není vozidlo provozováno.
 Platnost dokladu o evidenční kontrole je omezena na 14 dní.
Další změny:
 Převod vozidla se provádí pouze v registračním místě posledního evidovaného provozovatele. Neprovádí se samostatné odhlášení a přihlášení. Převod provádí společně původní
a nový vlastník. Případná plná moc musí být úředně ověřena.
 Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje (přebírá sestávající schválení členského státu).
 Technická prohlídka nových vozidel dovezených z členských států se nezkracuje.
 Možnost vydání značky na přání a třetích značek (nosiče jízdních kol) se odkládá do
1. 1. 2016.
 Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nevyžaduje platná technická prohlídka.
Nové názvosloví:
 Dočasně vyřazená vozidla = vyřazená vozidla.
 Trvale vyřazená vozidla = zaniklá vozidla.
 Členský stát = státy EU, státy EHS a Švýcarská konfederace.
Sankční postih:
 V případě porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 56/2001 Sb., včetně lhůt, může být
uložena pokuta až do 50 000 Kč.
Bližší informace na odboru dopravy a obecním živnostenském úřadě,
tel. čísla: 321 612 192, 321 612 193, 321 612194

Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.org
www.facebook.com/broumovdiakonie

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení – dámské, pánské,dětské
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
1. 4.–10. 4. 2015
místo: Obecní úřad Rostoklaty č.p. 32
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 491 524 342, 739 999 112

