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Městský úZad Rumburk 
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

odbor ~ivotního prostředí 
orgán ochrany zvíZat 

 
 

íslo jednací:  O}P/241-23/7387-22/Dami 
Spisová zna�ka:  O}P/7387-22/4    
Zpracovatel:  Ing. Dana Mil�ínská                    
Datum:   10.01.2022 

 
 

V E Y E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o možnosti pZevzít písemnost  
 
 
Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozaířenou působností specifikovaný podle § 66 
odst. 1) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějaích předpisů jako 
místně přísluaný správní úřad, stanovený podle § 5 odst. 12 vyhláaky �. 346/2020 Sb., o 
stanovení správních obvodů obcí s rozaířenou působností, území obvodů hlavního města 
Prahy a přísluanosti některých obcí do jiného okresu, ve znění pozdějaích předpisů  a 
sou�asně podle § 11 odst. 1) písm. b) zákona �. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějaích předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně přísluaný orgán ochrany zvířat podle 
§ 24a zákona �. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějaích předpisů 
(dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“), konkrétně jeho odbor ~ivotního prostředí  

 
 

 

o z n a m u j e 
 

 
podle § 25 odst. 1 a odst. 2 a odst. 3 správního řádu, ~e 
 
paní Kornela Siváková, Tylova 7/2, 407 53 JiZíkov 
 
 

má možnost pZevzít následující písemnost: 
 

�. j. O}P/51167-22/7387-22/Dami ze dne 30.11.2022 adresovanou výae uvedené. 
 

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doru�ována veřejnou 
vyhláakou, neboť eská poata, s.p., písemnost doru�ovanou na výae uvedenou adresu vrátila 
Městskému úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  s odůvodněním, ~e 
jmenovaná na adrese nemá domovní schránku, při�em~ je její adresa evidovaná v 
informa�ním systému evidence obyvatel Města Rumburk. 
  
Adresát si mů~e uvedenou písemnost vyzvednout na odboru ~ivotního 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 vyvěaení tohoto oznámení. Patnáctý 
den po vyvěaení a zveřejnění se pova~uje písemnost za doru�enou (§ 25, odst. 2 správního 
řádu) 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Ing. Jiří Latislav, v.r 
oprávněná úřední osoba                                                                     
vedoucí odboru ~ivotního prostředí Městského úřadu Rumburk         
      
 
 
Vyvěaeno dne: ........................................     
 
Sejmuto dne:    ........................................ 

 
Potvrzení úřadu o době vyvěaení: ........................................ 
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