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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o možnosti p řevzít písemnost  

 

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, jako správní orgán příslušný dle 

§ 7 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, v platném znění (dále jen „zákon 

č. 262/2011 Sb.“) v řízení o odvolání proti rozhodnutí Ministerstva obrany České republiky, č. j. 262000051/11/2013-1027, 

ze dne 15. 4. 2013, kterým byla zamítnuta žádost pana Miroslava Bernarda , nar. dne 28. 6. 1954, bytem 18 Hartside 

Gardens, Jesmond, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu 

dle § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. 

 

oznamuje  

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

možnost p řevzít následující písemnost:  

 

- Rozhodnutí Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, č.j: 8996/2013-EKO, 
ze dne 23.července 2013, adresováno výše jmenovanému, panu Miroslavu Bernardovi, nar. dne 28. 6. 1954, bytem 18 

Hartside Gardens, Jesmond, Newcastle upon Tyne, United Kingdom 

 

 

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi 

se opakovaně nedaří písemnost doručit. 

 

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Oddělení sekretariátu Etické komise České republiky  

pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, na adrese náb řeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 – Malá 

Strana , v úředních hodinách - vždy ve všední dny od 8.30 do16:00 , a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyv ěšení tohoto 

oznámení . Nebude-li písemnost p řevzata, považuje se 15. dnem po vyvěšení tohoto oznámení za doru čenou.  

 

 

 

 

Mgr. Ji ří Kaucký, v. r.  

předseda Etické komise České republiky  

pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 10. 3. 2014 


