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Ode dne 27.1.2015 je pro Vás p ipravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou 

J MML225617/14/5577/OD/Ší  
 
Vy izuje: Šídová 
Kancelá  .: Frýdlantská 183 (budova bývalé knihovny), 3. patro, místnost . 314a), zástupce 
vedoucího odboru dopravy 
Telefon:  485243852 
 
PO a ST 8,00 - 17,00 
ÚT a T 8,00 - 16,00 
PÁ 8,00 - 14,00 
 
Poslední pátek v m síci je tzv. sanitární den, kdy je ú ad uzav en. 
 
Zásilku si m žete vyzvednout nejpozd ji dne: 6.2.2015. 
 
 

Pou ení adresáta 
Tato zásilka je doru ována dle zák. . 500/2004 Sb., Správní ád. V nujte pozornost tomuto 
pou ení. Nevyzvednete-li si zásilku ve lh t  10 dn  ode dne, kdy byla p ipravena k vyzvednutí, 
písemnost se považuje za doru enou posledním dnem této lh ty. Prokážete-li, že jste si pro 
do asnou nep ítomnost nebo z jiného vážného d vodu nemohl bez svého zavin ní zásilku ve 
stanovené lh t  vyzvednout, m žete do 15 dn  ode dne, kdy pominula p ekážka, která Vám 
bránila zásilku vyzvednout, nejpozd ji však do jednoho roku ode dne, kdy m la být zásilka 
nejpozd ji vyzvednuta, požádat odesílatele podle §41 správního ádu, o ur ení neplatnosti doru ení 
nebo okamžiku, kdy byla písemnost doru ena. Odmítnete-li p evzít zásilku, znemožníte-li p edání 
pou ení nebo neposkytnete sou innost, nezbytnou k ádnému doru ení, bude písemnost, kterou 
zásilka obsahuje považována za doru enou dnem, kdy došlo k neúsp šnému pokusu o doru ení. 
 
 
 
Výzva k vyzvednutí zásilky s pou ením byla zanechána dne:  
 
P ijetí zásilky bylo odmítnuto dne:  
 
K doru ení zásilky nebyla poskytnuta sou innost dne: 
 
Obálka s písemností nebyla vyzvednuta ve lh t  10 dn  ode dne, kdy byla k vyzvednutí p ipravena. 
 
 
Datum:                                                                        Podpis: 
 

 


