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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, IČ: 48623741, se sídlem třída Masarykova
246, 550 01 Broumov (dále jen „Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna“) v souladu
s ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)
oznamuje
paní Petře Peukrtové, nar. 15. 04. 1973, bytem Čestice 129, 517 41 Čestice,
t. č. neznámého pobytu (dále jen „adresát“)
možnost převzít si tyto písemnosti:
1. zahájení správního řízení ze dne 27. 05. 2020, č. j. 713-61/2006
2. rozhodnutí ze dne 07. 09. 2020, č. j. 713-62/2006.
3. vyčíslení dluhů ze dne 07. 09. 2020, č. j. 713-63/2006
(dále jen „písemnosti“)
Oznámení o možnosti převzít si písemnosti se doručuje adresátovi veřejnou vyhláškou, neboť
se jedná o fyzickou osobu, jíž se nepodařilo písemnost doručit do vlastních rukou, jelikož je
osobou neznámého pobytu. Písemnosti si může adresát vyzvednout ve lhůtě 15 dnů ode dne
vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce v sídle Dětského domova, mateřské školy a školní
jídelny v kanceláři v budově č. p. 246 v prvním patře v době od 8:00 hod do 15:00 hod.
Poučení:
K vyzvednutí je adresát povinen předložit doklad totožnosti.
Patnáctým dnem ode dne vyvěšení tohoto oznámení se shora uvedená písemnost považuje za
doručenou (§ 25 odst. 2 správního řádu).
Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší
příští pracovní den (§ 40 odst. 1 písm. c) správního řádu).

--------------------------------Petr Stečínský
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