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Oznámení o možnosti si převzít písemnost dle § 26 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, (dále jen správní řád).
Obecní úřad Vítězná, evidence obyvatel oznamuje adresátovi:
jmé no a příj me ní: Bohumil Voňka, nar. 1977
trvale byte m: Vítě zná -Kocléřov 210 , 544 01 Dvůr Králové nad Labe m
že má možnost převzít si písemnost č.j. OÚV/1663/2014 ze dne 31.10.2014, ve věci trvalého pobytu,
adresovanou mu do vlastních rukou, a to na sídle Obecního úřadu Vítězná, Kocléřov 123, 544 62
Vítězná, v podatelně. Úřední hodiny pondělí, středa 7.30 – 17.00 hod., pátek 7.30 – 14.00 hod.
Podatelna el. pošty : podatelna@vitezna.cz.
Adresát se vyzývá, aby si tuto píse mnost vyzvedl.
Pošta písemnost vrátila s tím, že adresát se v místě adresy nezdržuje. Vzhledem k tomu, že Obecnímu
úřadu Vítězná není znám jiný pobyt nebo sídlo, doručuje písemnost veřejnou vyhláškou v souladu
s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Jmenovaný se vyzývá, aby si uloženou písemnost vyzvedl do 15 dnů ode dne vyvěšení této vyhlášky.
Poté bude písemnost v souladu s ust. odst. 2 §25, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, považována za
doručenou.
Toto oznámení je současně vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Vítězná, Kocléřov 123, 544 62
Vítězná.
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