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INFORMACE  PRO  OBČANY
Ohledně likvidace autovraků

Vzhledem k častým dotazům občanů ohledně likvidace autovraků a ceny této likvidace jsme 
připravili informační materiál.

1) Pokud  občan  potřebuje  likvidovat  pojízdné  vozidlo  a  potřebuje  Protokol  o 
ekologické likvidaci automobilu:

Majitel potřebuje velký technický průkaz a automobil. Jestliže osoba, která vozidlo likviduje 
není  majitelem dle  velkého  technického  průkazu,  potřebujeme plnou  moc  od  majitele  na 
likvidaci vozidla a převzetí finančního obnosu, která nemusí být ověřená, pouze podepsaná 
(vzor  můžeme  zaslat).  Pokud  je  vozidlo  pojízdné,  může  přijet  na  náš  provoz  s doklady, 
odmontuje si RZ a my během 10 minut (propojeno s registrem vozidel) vystavíme Protokol o 
ekologické likvidaci a další potřebné doklady. S těmito doklady majitel může odhlásit vozidlo na 
Dopravním inspektorátu.
Za toto vozidlo dostane majitel od naší společnosti ještě peníze, v současné době je to 1.500,- 
Kč/t. V případě, že je vozidlo nepojízdné, jsme schopni toto vozidlo odvézt svými prostředky a 
potom musíme zohlednit tuto přepravu a odečítáme z ceny 300,- Kč/t.

2) Pokud občan potřebuje likvidovat vozidlo,  které je již dokladově zlikvidováno 
(nepotřebuje Protokol o ekologické likvidaci):

Majitel potřebuje velký technický průkaz, ve kterém je uvedeno, že již je automobil vyřazen 
z evidence,  a automobil.  Jestliže osoba,  která vozidlo likviduje není  majitelem dle  velkého 
technického  průkazu,  potřebujeme  plnou  moc  od  majitele  na  likvidaci  vozidla  a  převzetí 
finančního obnosu, která nemusí být ověřená, pouze podepsaná (vzor můžeme zaslat). Vozidlo 
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odvezeme,  případně  můžete  ho  přivézt,  a  my  pouze  zaevidujeme,  že  vozidlo  bylo  u  nás 
zlikvidováno a vyplatíme Vám cenu 3.000,- Kč/t.

H O V O R K A   Radovan
Vedoucí provozu Kolín
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