
  

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 
K letišti 1149/23, 168 00 PRAHA 6 

 

Č. j.   000199-23-110  V Praze dne 12. 1. 2023 

Sp. zn.   16206-22-120  

  

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT STEJNOPIS 
PÍSEMNOSTI  

 
Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 89 odst. 3 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o civilním letectví), ve správním řízení o přezkumu spolehlivosti 
vedeném ve smyslu ustanovení § 85k zákona o civilním letectví ve spojení s ustanovením § 46 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) oznamuje, že: 
 
dne 29. 11. 2022 bylo vydáno oznámení o zahájení řízení o přezkumu spolehlivosti vedené 
pod č. j. 4760-22-110, sp. zn. 05121-22-120,  
 
s účastníkem řízení: Denisem Belcákem       
datum narození:  5. 4. 1993 
trvale bytem:   Zelenečská ulica 2714/21, 91702 Trnava, Slovenská republika 
 
Stejnopis písemnosti je uložen na podatelně Úřadu pro civilní letectví, se sídlem K letišti 
1149/23, 160 08 Praha 6. Účastník si stejnopis může vyzvednout po dobu vyvěšení této 
vyhlášky v úředních hodinách podatelny každý pracovní den mezi 8:00-12:00 a dále v pondělí 
až čtvrtek mezi 13:00-16:00 a v pátek mezi 13:00-14:00. 

 

Odůvodnění 
 
Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu 
z důvodu neznámého pobytu účastníka řízení, jemuž se prokazatelně nedaří doručovat.  
 
K tomu však vedle doručování prostřednictvím této veřejné vyhlášky Úřad současně přistupuje 
k doručování předmětné písemnosti prostřednictvím opatrovníka ve smyslu § 32 odst. 2 písm. 
d) správního řádu, z tohoto důvodu byl vyhotoven stejnopis písemnosti, jež si účastník může 
vyzvednout způsobem uvedeným výše. 
 



  

V souladu s ustanovením § 34 odst. 2 správního řádu nebude mít doručení veřejnou vyhláškou 
účinky pro běh lhůt, písemnost se bude považovat za doručenou dnem doručení písemnosti 
opatrovníkovi.  
 
Veřejná vyhláška bude vyvěšena dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu po dobu patnácti 
dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. 

 

 

 

 

Mgr. Bohdana Šedivá 

odborný rada oddělení právního  
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