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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI

Obecní úřad Doubrava, odbor hospodářsko-správní, úsek evidence obyvatel, jako úřad příslušný podle 
§ 2 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých  
zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) a současně správní orgán příslušný podle § 10 a 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle ust. §  
25 odst. 1 a 2 správního řádu

oznamuje možnost převzít písemnost

oznámení o zahájení správního řízení, vedeném pod spis.zn. OUDo S 158/2022/PSl, o zrušení místa 
trvalého pobytu, adresované osobě, které se nedaří doručovat na adresu trvalého pobytu, kterou je:

Jiří Kvasnica, nar. 23. 08. 1979, č. p. 319, 735 33 Doubrava, jakožto účastníkovi řízení.

Adresát si může písemnost vyzvednout každý pracovní den na Obecním úřadě v Doubravě, odboru 
hospodářsko-správním, úseku evidence obyvatel, dveře č. 3, a to do 15-ti dnů od data vyvěšení této 
veřejné vyhlášky.

Poučení:

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, kterým se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy 
a v dalších případech stanovených zákonem, se písemnost, dle ust. § 25 odst. 1 v návaznosti na ust. § 32 odst. 3 správního 
řádu, doručuje veřejnou vyhláškou. 

Doručení veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu provádí tak, že se oznámení o možnosti převzít písemnost 
vyvěsí  na  úřední  desce správního  orgánu,  který  písemnost  doručuje.  Oznámení  se taktéž  zveřejní  způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Pavel Slávik
referent evidence obyvatel

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží veřejnou vyhláškou osoby:

Jiří Kvasnica, č. p. 319, 735 33 Doubrava

ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 730 – 1130 ;  1230 – 1700

Středa:  730  – 1130 ;  1230– 1700

E-mail: podatelna@doubrava.cz
http://www.doubrava.cz
Tel.: +420 596 549 088, 
Dat.schránka: n9hbens

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Karviná
Č. ÚČTU: 3421791/0100
IČ: 562424
DIČ: CZ00562424
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