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dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLASKA
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní
materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm.
b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle
ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), že dne 16.8.2020 v lese v katastru obce Jevíčko - Zadní
Arnoštov, byla nalezena:
- krátká střelná zbraň, jenž má z důvodu značné koroze nezjištěné výrobní číslo a je
nezjištěné značky a ráže,
která je uložena na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby
pro zbraně a bezpečnostní materiál, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice.
Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou
v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu věci
jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění
majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice a v místě nálezu na úřední desce obce - Město Jevíčko, IČ: 00276791, se
sídlem Palackého nám. č. p. 1, 569 43 Jevíčko. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené
lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3
zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice

Tel.: 974561306
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
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https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx
https://www.jevicko.cz/uredni-deska
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