
Městský úřad Mladá Vožice, 
Evidence obyvatel, matrika 

Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 Mladá Vožice 

Tel. 381 201 914 

www.mu-vozice.cz 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
o možnosti převzetí písemnosti 

 

dle § 25 odst. 1, 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen 

správní řád). 

 

Městský úřad v Mladé Vožici oznamuje, že vydaná písemnost č.j.:MUMV00367/2020/mat/Šo 

usnesení o ustanovení opatrovníka  ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého 

pobytu ze dne 12.02.2020, vedeného dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o 

evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, adresovaná                       

 
Denise Tomáškové, nar. 1988, trvale bytem Jana Jeníka z Bratřic č.p. 93, 391 43 Mladá 

Vožice 

Janu Albrechtovi, nar. 2011, trvale bytem Jana Jeníka z Bratřic č.p. 93, 391 43 Mladá 

Vožice 

Petrovi Albrechtovi, nar. 2009, trvale bytem Jana Jeníka z Bratřic č.p. 93, 391 43 Mladá 

Vožice 

Kristýně Tomáškové, nar. 2017, trvale bytem Jana Jeníka z Bratřic č.p. 93, 391 43 

Mladá Vožice 

 

je uložena na matrice Městského úřadu Mladá Vožice, Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 

Mladá Vožice, v 1. poschodí, č. dv. 10 a je možné si ji převzít do 15 dnů ode dne uložení. 

 
Uložená písemnost je připravena k vyzvednutí v pracovní době Městského úřadu Mladá 

Vožice a to:     pondělí  7.30 – 12.00    12.30 – 17.00 (úřední den) 

 úterý  7.00 – 11.00    11.30 – 15.30 (po telefonické domluvě) 

 středa 7.30 – 12.00    12.30 – 17.00 (úřední den) 

 čtvrtek 7.00 – 11.00    11.30 – 14.30 (po telefonické domluvě) 

 pátek 7.00 – 11.00    11.30 – 14.30 (po telefonické domluvě). 

 

 Dle ustanovení § 25 správního řádu se tato vyhláška vyvěšuje po dobu 15 dnů 

na úřední desce Městského úřadu Mladá Vožice a je zveřejněna dálkovým přístupem. Po 

uplynutí této lhůty se písemnost považuje za doručenou. 

 

 

 

                [otisk úředního razítka] 

                                                                                               Alena Šoulová 

                                                                                       matrika, evidence obyvatel 
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