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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzetí písemnosti
Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 13, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 40 odst. 5
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), doručuje veřejnou vyhláškou ve věci
správního řízení (vedené pod sp. zn. S/P13-42575/2021) o povolení prodeje ve veřejné
dražbě silničního motorového vozidla tov. zn. Renault Megane, RZ 4S3 6422, dle ust. § 19d
odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje možnost převzít písemnost:


čj. P13-58196/2021/Me - rozhodnutí o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné
dražbě, adresované: Jaroslav Šilhavý, nar. 1969, Masarykova 20, 273 04 Kačice.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátu se prokazatelně nedaří
doručovat (adresa ohlašovny), je neznámého pobytu.
Adresát si může zásilku vyzvednout na odboru dopravy Úřadu MČ Praha 13, 2. patro, dveře
č. 315 v úředních hodinách po, st 8:00-18:00; út, čt 8:00-13:00 hod. po telefonické domluvě.
Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce se považuje písemnost za
doručenou, byla-li v této lhůtě také splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem
umožňující dálkový přístup. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje.

Ing. Tomáš Círus, v. r .
pověřený vedením odboru dopravy
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .........................

Sejmuto dne: ........................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
K vyvěšení na úřední desku:
Úřad MČ Praha 13
Obecní úřad Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice, IDDS: 46pbr44
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