
tský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
kladní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140

Dne: 9.3.2016
Spis.značka : I l20I6lŘŠ/oSt-R-Z
Vyřizuje: Zamazalová
Telefon: 543 420 768

Číslo jednací:
Ze ďnel.
pro účastníkařizení:
Pod názvem:

Vyvěšeno: 9.3.2016
Svěšeno: 24.3.2016
Za spr ávnost odpovídá : Zarnazalov á

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

Ředitel Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, zák\adní školy a školní
jídelny Brno, Hlinky I40, 603 69 Brno, dle § 25 zékona é. 50012004 Sb., správní Íád a ve znění
zákona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
písemnost

1DOr6ŘŠlošt-R-1
9.3.2016
p. František ŽaUt<.nar.3 |.5.1961
Rozhodnutí

je uložena k vyzvednutí v budově Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péČe,

základníškoly a školní jídelny Brno, Hlinky 140, 603 69 Bmo, v přizemí, kancelář sociálních
pracovnic, kde je možno jipŤevzítv pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hodin.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníkoviíizeni se prokazatelně nedaří
zásilku doručovat do místa trvalého pobyrrr, příp. na jinou kontaktní adresu,

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední
desce.
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ký diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
"*'' z,ákladní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 1 40

Dne: 9.3.2016
Spis.značka: ztzOrcŘŠ/ošt-R-2
Vyřizuje: Zamazalová
Telefon: 543 420 768

Číslo jednací:
Ze dne:.
pro účastníkařizení:
Pod názvem:

Vyvěšeno: 9.3.2016
Svěšeno: 24.3.2016
Za správnost odpovídá: Zamazalová

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou

Ředitel Dětského diagnostického ústaw, střediska výchovné péče, zžkladní školy a školní
jídelny Brno, Hlinky I40,603 69 Bmo, dle § 25 zékonač. 50012004 Sb., správnířád ave znění
zžlkona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
písemnost

2l2016lŘšlošt_R_1
9.3.2016
p. František ŽteUnar. 31.5.1967
Rozhodnutí

je uložena k vyzvednutí v budově Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče,
základní školy a školní jídelny Brno, Hlinky 140,603 69 Brno, v pŤízemi, kancelář sociálních
pracovnic, kde je možno jipŤevzítv pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hodin.

Písemnostje doručována veřejnou vyhláškou, nebot'účastníkoviřizeni se prokazatelně nedaří
zásilku doručovat do místa trvalého pobytu, příp. na jinou kontaktní adresu.

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou patnáctým dnem po jejím vyvěšení na úřední
desce.
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