vĚsrsrÁ čÁsr pRAHA
úŘao vĚsrrB čÁsrt

16

oDBoR ogčaNsro spnÁwí

úsBr rrNlrŘNíspnÁvy

Datum vyvěšení: 25. II. 2020
Datum svěšení:

Naše spisov á značka: 1552612020/00S
Našečíslojednací:2034512020/OOS/P

vEŘEJtvÁ

vyrrlÁšxa

oznámení o uloženípísemnosti a výzva o možnosti převzetí písemnosti podle ustanovení
pozdějŠÍchpředpisŮ (dále
§ 25 odst. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
jen,,sprdvní řód')
Adresát:

Romana KUBÍNOV A,, nar.

t97l

Adresa, na kterou měla byt písemnost doručena:
Přístavní l190/55, 170 00 Praha-Holešovice
Správní orgán, který písemnost odevzdal k doruěení:

Úrua -o.ňké části Írraha 16, Odbor občansko správní, adresa pracoviště nám, Osvoboditelů 21lZa,
l53 00 Praha-Radotín
Doruěovaná písemnost:

č.j.lg562t2ozoloosp ze dne t2.11.2020 -oznámení o zahájení PŘ a předvolání k Ú.j.
Vzhledem k tomu, že adresát nebyl při doručování písemnosti správního orgánu zasttŽen,
ji přijmout,
a protože písemnost nebylo možnéodevzdat ani osobě, která by byla oprávněna
ani nebylo možnépísemnosti vhodit do poštovníschránky, neboť adresát je na uvedené
adrese neznámý, byla písemnost uložena (připravena k vyzvednutí u zdejšíhosprávního
orgánu), ato dne 19. 11.2020.
Uloženou písemnost si adresát můževyzvednout nejpozději do 15 dnŮ ode dne vyvěŠenítéto
veřejné vyhlášky na úřednídesce Úradu městské části Praha 16 a zveŤejnění na dálkově
přístupné úřednídesce úřadu dostupné na https://www.praha16,eu/appo/urd/45160, a to
u Odboru občansko správního na adrese nám. Osvoboditelů 2ll2a,153 00 Praha-Radotín
v době úředních hodin:
pondělí:
středa:

8:00-13:00 hodin
13:00-18:00 hodin

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě, že si adresát uloženou písemnost nevyzvednete ve lhŮtě 15 dnŮ ode dne, kdy
byla tato veřejná vyhláška vyvěšena a zveřejněna, povaŽuje se písemnost posledni den
této lhůty podle správního íáďuza den doručení.
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vedoucí ÓÓboru občansko správního

l

v zastoupení Jana Bartušková
zástupkyně vedoucího odboru
Sídlo:
pracoviště:

tČo:

Václava Balého 2313, 153 00 Praha-Radotín
náměstí Osvoboditelů
0024 1 598

Bankovníspojení: l9-2000861379/0800

2ll2a, I53 00 Praha-Radotín

Elektronická podatelna: elpodatelna@prahal ó.eu

DS:

e-mail:

tel,:
fax:
web:
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