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Michal Kacper Aulich 

Bukietowa č.p. 20 

58304  Wałbrzych 

Poland 

 

 

  
Ode dne 04.05.2021 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou 

ČJ MML015074/21/576/OD/Hai  

 

Vyřizuje: Bc. Barbora Hainzová 

Kancelář č.: nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec, 3. patro, číslo dveří 309, nám. Dr. E. Beneše 

183/22 Liberec 

Telefon:  485243822 

V případě nepřítomnosti úředníka – kancelář č. 312. 

 

PO a ST 8,00 - 17,00 

ÚT a ČT 8,00 - 16,00 

PÁ 8,00 - 12,00 

 

Poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, kdy je úřad uzavřen. 

 

Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 19.05.2021 

 

 

Poučení adresáta 
Tato zásilka je doručována dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Věnujte pozornost tomuto poučení. Nevyzvednete-li si zásilku ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla 

připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 

Prokážete-li, že jste si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl (-a) bez 

svého zavinění zásilku ve stanovené lhůtě vyzvednout, můžete do 15 dnů ode dne, kdy pominula 

překážka, která Vám bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy 

měla být zásilka nejpozději vyzvednuta, požádat odesílatele podle § 41 správního řádu, o určení 

neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Odmítnete-li převzít zásilku, 

znemožníte-li předání poučení nebo neposkytnete součinnost, nezbytnou k řádnému doručení, bude 

písemnost, kterou zásilka obsahuje považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému 

pokusu o doručení. 

 

Výzva k vyzvednutí zásilky s poučením byla zanechána dne:  

 

Přijetí zásilky bylo odmítnuto dne:  

 

K doručení zásilky nebyla poskytnuta součinnost dne: 

 

Obálka s písemností nebyla vyzvednuta ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. 

 

Datum:                                                                        Podpis: 
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