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Číslo jednací                                  Vyřizuje oprávněná úřední osoba:/tel:                      V Telči dne: 
MěÚ Telč-5629/2018/OD                  Berka/567112474                                 8.10.2018 
PID: S00GX00A76W4 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení možnosti převzít písemnost 

(podle ustanovení § 25 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád)) 
 
 

Městský úřad Telč – odbor dopravy podle § 25 odst. 2 správního řádu oznamuje, že písemnost: 
 

číslo jednací MěÚ Telč-5629/2018/OD 
 

si může adresát: 
 

Pavel ROD, nar. 15.1.1972, trvalým pobytem Rozseč 94, 588 56 
 

převzít u Městského úřadu v Telči – odboru dopravy, na pracovišti na adrese Na Sádkách 453, 588 56 Telč (za 
benzinovou čerpací stanicí v ulici Slavatovská) v kanceláři č. 6 v pracovních dnech:  

- v pondělí a ve středu od 08.00 hod. do 17.30 hod. 
- v ostatní pracovní dny od 08.00 hod. do 14.00 hod.  

 
Podle ust. § 25 odst. 2  a odst. 3 správního řádu se tato vyhláška vyvěšuje po dobu 15-dnů na úřední desce MěÚ 
Telč a Obecního úřadu Rozseč. Současně se oznámení zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup – na 
elektronické úřední desce MěÚ Telč na adrese www.telc.eu a elektronické úřední desce obecního úřadu Písečná 
www.rozsec.estranky.cz  po dobu nejméně 15 dnů.  
 

 
Patnáctým dnem po vyvěšení na úředních deskách MěÚ Telč  a Obecního úřadu Rozseč a po zveřejnění na 
webových stránkách těchto úřadů se písemnost považuje za doručenou.  
 
 
„otisk úředního razítka“ 
Miroslav Berka – referent odboru dopravy 
oprávněná úřední osoba 
(podepsáno elektronicky) 
 
 
 
 
 

Místo pro vyznačení vyvěšení na úřední desce MěÚ Telč:                                           vyvěšeno      dne: 
Místo pro vyznačení sejmutí z úřední desky MěÚ Telč:                                                sejmuto       dne: 
Místo pro vyznačení zveřejnění oznámení na webové stránce www.telc.eu:                  zveřejněno dne: 
Místo pro vyznačení sejmutí oznámení z webové stránky www.telc.eu                          sejmuto     dne:  
 
                 Razítko a podpis osoby, které za MěÚ Telč vyznačila výše uvedené údaje:  
                  (vyhláška s potvrzeným vyznačením se vrací zpět úřadu, který ji vydal) 
 
 
Místo pro vyznačení vyvěšení na úřední desce OÚ Rozseč:                                           vyvěšeno   dne: 
Místo pro vyznačení sejmutí z úřední desky OÚ Rozseč:                                                sejmuto    dne: 
Místo pro vyznačení zveřejnění oznámení na webové stránce www.rozsec.estranky.cz zveřejněno dne: 
Místo pro vyznačení sejmutí oznámení z webové stránkywww.rozsec.estranky.cz         sejmuto: dne:  
 
                 Razítko a podpis osoby, které za OÚ Rozseč vyznačila výše uvedené údaje: 
                  (vyhláška s potvrzeným vyznačením se vrací zpět úřadu, který ji vydal) 


