
Městský úřad Milevsko  

Odbor regionálního rozvoje 
nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko  

tel. 382 504 111, e-mail: petr.svara@milevsko-mesto.cz 
 

 

Č. j.: MM 22556/2018                                                                                                Milevsko 25.06.2018      

S. Z.: SZ MM 18498/2018 ORR/Hre 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Hřebejková, referentka stavebního úřadu 

E-mail: veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz 

Tel. 382 504 228

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o místě uložení zásilky 

Ve smyslu § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Městský úřad v Milevsku, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1, písm. 

c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

tímto oznamuje adresátovi 

Petr Bajer, Ocelíkova čp. 672/1, 149 00 Praha 4 - Háje 

Uložení písemnosti: č. j. MM 19297/2018 a s. z.: SZ MM 18498/2018 ORR/Hre ze dne 01.06.2018.  

 

Adresát se vyzývá, aby si tuto písemnost vyzvedl. 
 

Místo uložení: 

Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 

399 01 Milevsko, kancelář č. 111. 
 

Písemnost je možno převzít v tyto dny: úřední dny: Po 8:00 - 11:30 hod a od 12:30 do 17:00 hod, St 

8:00 -11:30 hod a od 12:30 do 17:00 hod, Pá 8:00 – 11:30 hod a od 12:30 do 13:00 hod, mimo úřední dny: 

Út 08:00 – 11:30 hod a od 12:30 do 13:00 hod, Čt 08:00 – 11:30 hod a od 12:30 do 13:00 hod. 
 

Upozornění: 

Pokud si adresát písemnost ve stanoveném termínu nepřevezme do 15 dnů následujících ode dne 

vyvěšení této veřejné vyhlášky, považuje se poslední den této lhůty za den doručení písemnosti. 
 

„otisk razítka“ 

 

 

 

Ing. Veronika Hřebejková v. r. 

referentka odboru regionálního rozvoje 

     

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

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

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Elektronicky vyvěšeno dne: ……………………..  Sejmuto dne:…………………………………… 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

mailto:veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz

