
Městský ú řad Mnichovo Hradišt ě 
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Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
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Vyřizuje: Jan Podlipský, oprávněná úřední osoba 
Telefon: 326 776 660 
E-mail: jan.podlipsky@mnhradiste.cz 

Datum:  06.02.2018 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
o možnosti p řevzetí písemnosti 

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 
§ 124 odst. 5 písm. j) a § 125e odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), a § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), v souladu s § 66 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), oznamuje, že pro osobu  

Oxana Duracov, nar. 6. února 1976,  místem trvalého pobytu Mun. Craiova Jud.Dolj, Str. 
Dâmbovie ţei bl. B36 ap. 3, Rumunsko,  jsou písemnosti 

č. j. MH–OD/4227/2017-3, ze dne 11. srpna 2017,  

č. j. MH–OD/4227/2017-7, ze dne 6. února 2018,  

uloženy 

v budově Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo 
Hradiště, kancelář č. 21 nebo č. 22, s možností vyzvednutí v pondělí a ve středu v době od 08:00 do 
17:00, v úterý a ve čtvrtek v době od 08:00 do 14:00 a v pátek v době od 08:00 do 13:00. 

Tato vyhláška bude zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Mnichovo Hradiště 
a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje 
za doručenou. 

(otisk razítka) 

 

Jan Podlipský, v. r. 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.mnhradiste.cz   
                Vyvěšeno dne:                   Sejmuto dne:                                                         .............................                                    ...............................  
                                                   .....................................................                   ...................................................                
                     osoba pověřená vývěsní službou   osoba pověřená vývěsní službou 
                               
        ....................................................                               ...................................................  
               podpis, razítko úřadu                                                            podpis, razítko úřadu 


