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V Pohořelicích 17.06.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT DORUČOVANOU PÍSEMNOST
Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle § 61
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a příslušný správní orgán dle § 60 zák. č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) a dle § 19
odst. 1 písm. a) a § 20 odst. 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů v souladu s ust. § 90 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a § 150
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje osobě:
Jozef Čikoš, nar. 26.12.1962, trvalý pobyt Husova 165/5, 602 00 Brno
možnost převzít následující písemnost:
č. j. MUPO-26484/2022/ZP/LAJ ze dne 27.05.2022
Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátu
se prokazatelně nedaří doručovat.
Uvedenou písemnost lze převzít v budově Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699,
691 23 Pohořelice, 1. NP, dveře č. C236 v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě na tel. č.
519 301 365 u oprávněné úřední osoby Ing. Jitky Pichové, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení
tohoto oznámení.

Ing. Václav Procházka
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Pohořelice také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení je dnem
doručení.

Datum vyvěšení: 20.06.2022
Datum sejmutí: 05.07.2022
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