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EJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti p evzít písemnost
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66
odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako
místně příslušný správní úřad, stanovený podle § 2 odst. 1) zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve
znění pozdějších předpisů a současně podle § 11 odst. 1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný orgán
ochrany zvířat proti týrání podle § 24a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zvířat proti týrání“), konkrétně
jeho odbor životního prostředí

oznamuje
podle § 25 odst. 1 a odst. 2 a odst. 3 správního řádu, že
pan David Šebík, náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov
má možnost p evzít následující písemnost:
č. j. OŽP/34723-20/6338-19/Dami ze dne 21.09.2020 adresovanou výše uvedenému.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou
vyhláškou, neboť Česká pošta, s.p., písemnost doručovanou na výše uvedenou adresu vrátila
Městskému úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk s odůvodněním, že
není domovní schránka – sídlí MÚ, přičemž je jeho adresa evidovaná v informačním systému
evidence obyvatel Města Rumburk.
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na odboru životního prostředí, Městského
úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, v úřední dny (pondělí a středa od
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08,00 do 17,00 hodin), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Patnáctý
den po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou (§ 25, odst. 2 správního
řádu)

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav, v.r.
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Vyvěšeno dne: ........................................
Sejmuto dne:

........................................

Potvrzení úřadu o době vyvěšení: ........................................
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