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VEREJI{A VYHLASKA
Oznámení o možnosti p evzít písemnost dle $ 25 zákona č. 500/2004 Sb., Správní ádo
ve znění pozdějšíchp edpisri
s ust. $ 25 zákona č. 50012004 Sb., Správní ád, ve zněru pozdějších p edpis (dále jen
ád'')
se neznámému ťrčastníkuÍízeniFrantiškoviMokrušovi, twal pobyt ukončen, oznamuje
''správní

V souladu

možnost pÍevzit písemnost č. j. MUHOCJ 18461lzots.Šut'.ÚŘSP.ozná. Písemnost je uložena
a p ipravena k vyzvednutí na Městském u adě Hodonín, obecném stavebním u adě, č. t'anceláÍe 407,
Horní YaIy 2, 695 35 Hodonín. Tuto písemnost si mriže ťrčastníkŤizení vyzvednout v u ední dny
pondělí a st eda od 8:00 - 17:00 hodin, v ťrter , čtvrtek a pátek 8:00 - 13:00 hodin.

Poučení:
onámerli o možnosti pŤevzít písemnost se vyvěsí po dobu 15 dnri na u ední desce správního orgánu,
kter písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačíden vyvěšení. ozniámení o možnosti pÍevzít
písemnost se zve ejní téžzprisobem umož ujícímdálkov p ístup. Patnáct m dnem po vyvěšení
se písemnost povaŽuje za doručenou.
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Ing. Darinka Šuhajová V. r.

referent stavebního ri adu

Tento dokument musí bý vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícímdálkoý přístup podle věty drůé$ 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
onámern. Dnem vyvěšeníje dle $ 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na uřední desce správního
orgánu, kteý písemnost doruěuje tedy uřední desce Městského úřadu Hodonín.
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Datum sejmutí: ...o.......... o.......o......o.....o.
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Podpis oprávněné osoby, potvrnqící vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrnqící sejmutí
Razítko:

V elektronícképodobě:

V elektronické podobě:

ZveŤejněno od:

.....Í.!.'..rÍ...-..?e.(ť..

Podpis oprávněné osoby' potwzlqící vyvěšení
Razítko:

Rozdělovník

@ddní

ZveŤejněno do: .......................o.o...........

Podpis oprávněné osoby, potvrn4ící sejmutí
Razítko:

zpr vy o datu vyvěšení a sejmutí - doručeníjednotlivě:
Městslc u ad Hodonín, odbor kanceliá e starosty a místostarostri' oddělení informatiky
a podatelny, Niárodní tida25,695 01 Hodonín
obecní u ad Mutěnice, Masarykova2}D,696 II Mutěnice

