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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O možnosti převzetí písemnosti
Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán ochrany zvířat příslušný dle
§ 19 odst. 1 písm. e) a § 24a odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
v platném znění (dále jen „zákon na ochranu zvířat“) a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) dle
§ 25 odst. 1 a 2 správního řádu, oznamuje možnost převzetí písemnosti:
„Vyrozumění o uplatnění nároku na náhradu škody“ v souvislosti s přestupkem fyzických osob dle § 27
odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat (fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní
opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat), spáchaným dne 6. 10. 2020
v době od 10:30 do 10:54 hod., kdy nebyli dostatečným způsobem zajištěni 2 psi, kteří následně unikli z
pozemku na zahradu ležící naproti č. p. 13 v obci Řesanice, kde měli usmrtit domácí zvířectvo. Tato
písemnost je vedena pod spisovou značkou: MÚ/VŽP/5531/20, č. j. VŽP/4441/2020-KrM ze dne 24. 11.
2020.
Škoda vznikla Františku Jelínkovi, roč. 1993, Psárov 24, 392 01 Psárov, který tak může v řízení o
přestupku uplatnit nárok na náhradu této majetkové škody.
Uloženou písemnost lze vyzvednout v pracovní době na MěÚ Nepomuk, nám. A. Němejce 63 (budova B,
2. patro, č. dveří 12 – odbor výstavby a životního prostředí).
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se výše jmenovanému Františku Jelínkovi nedaří
doručit písemnost na adresu jeho trvalého pobytu. Správnímu orgánu není známa jiná adresa, na kterou by
bylo možné písemnost doručit.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Otisk razítka

Bc. Jaroslav Samek
vedoucí odboru výstavby a životního
prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup
po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ...............................
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne……………….. a sejmuto dne……………………
Obdrží:
Město Nepomuk, nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk – úřední deska
Město Kasejovice, ISDS: 3eibzt5 – úřední deska
Obec Psárov, ISDS: vcaj2xw – úřední deska

