
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 
ÚŘAD MĚSTKÉ ČÁSTI  
ODBOR OBČANSKO SPRÁVNÍ 
ÚSEK VNITŘNÍ SPRÁVY

 

Naše spisová značka:  04059/2022/OOS  Datum vyvěšení:  15.11.2022 
Naše číslo jednací:  20265/2022/OOS  Datum svěšení:  01.12.2022  
 

 
Sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00  Praha-Radotín  E-mail:   spravni@praha16.eu 
Pracoviště: náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00  Praha-Radotín El. podatelna: elpodatelna@praha16.eu  
IČ: 00241598    Telefon:  234 128 240 
Web:  www.praha16.eu   Fax:   234 128 999 
Bankovní spojení:  19-2000861379/0800     Datová schránka:  ntsbt5z 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
oznámení o uložení písemnosti a výzva o možnosti převzetí písemnosti podle ustanovení 
§ 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) 

Adresát: 
Kamil TURZÁK, r. 1973 

Adresa, na kterou měla být písemnost doručena:  
Na Cikánce 39/8, Špačkův mlýn, 153 00 Praha-Radotín 

Správní orgán, který písemnost odevzdal k doručení:   
Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, adresa pracoviště nám. Osvoboditelů 21/2a, 
153 00 Praha-Radotín 

Doručovaná písemnost:  
č.j. 13012/2022/OOS ze dne 15. 7. 2022 – příkaz 
 

Vzhledem k tomu, že adresát nebyl při doručování písemnosti správního orgánu zastižen, 
a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, 
ani nebylo možné písemnosti vhodit do poštovní schránky, neboť adresát je na uvedené 
adrese neznámý, byla písemnost uložena (připravena k vyzvednutí u zdejšího správního 
orgánu), a to dne 18. 9. 2020. 
Uloženou písemnost si adresát může vyzvednout nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení této 
veřejné vyhlášky na úřední desce Úřadu městské části Praha 16 a zveřejnění na dálkově 
přístupné úřední desce úřadu dostupné na https://www.praha16.eu/appo/urd/45160, a to 
u Odboru občansko správního na adrese nám. Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín 
v době úředních hodin:  
pondělí a středa  8:00–12:00, 13:00–18:00 hodin 
úterý, čtvrtek, pátek:  8:00–12:00, 12:30–14:00 hodin. 

Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.  
V případě, že si adresát uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy 
byla tato veřejná vyhláška vyvěšena a zveřejněna, považuje se písemnost poslední den 
této lhůty podle správního řádu za den doručení.  
 
V Praze dne 14. 11. 2022 
              

Mgr. Bc. Zuzana Högerová 
                                                                                     vedoucí Odboru občansko správního 
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