
                    
 tel. 

e- mail: 
Bankovní spojení    ČS 

__________________________________________________________________________
 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení o změně sídla ohlašovny

Obecní úřad Rudíkov oznamuje, že z důvodu 

potřeby vydání stavebního povolení k demolici

z adresy 

Občany, kteří mají v občanském průkazu uvedenou úřední adresu, místo trvalého pobytu dle 

§10, odst. 5 Zákona o evidenci obyvat

upozorňujeme, že tento údaj vedený v OP je důvodem ke skončení platnosti občanského průkazu 

(§11, odst. 2, písm. b) Zák.č. 328/1999 Sb). 

 

Z tohoto důvodu žádáme dotčené občany, aby se v

Třebíč k výměně občanského průkazu.

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresáti vedení na sídle ohlašovny se zdržují na 

neznámé adrese.                                                                         

                                                                                                 

 

V Rudíkově  12. 1. 2023 

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD RUDÍKOV  
 675 05 Rudíkov č. 318  

tel. -  fax. 568 878 184,  mob. 604 266 642 
mail: ou.rudikov@rudikov.cz , IČO 00290 386 

Bankovní spojení    ČS - pobočka Třebíč 1522535349 / 0800 
 

__________________________________________________________________________

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

Oznámení o změně sídla ohlašovny 

oznamuje, že z důvodu budoucí demolice budovy obecního úřadu 

povolení k demolici se od 12. 1. 2023 mění také adresa sídla ohlašovny

adresy Rudíkov č. p. 2 na adresu Rudíkov č. p. 318 

Občany, kteří mají v občanském průkazu uvedenou úřední adresu, místo trvalého pobytu dle 

10, odst. 5 Zákona o evidenci obyvatel, na ohlašovně Obecního úřadu Rudíkov

upozorňujeme, že tento údaj vedený v OP je důvodem ke skončení platnosti občanského průkazu 

11, odst. 2, písm. b) Zák.č. 328/1999 Sb).  

žádáme dotčené občany, aby se v nejbližší době dostavili na příslušný úřad 

výměně občanského průkazu. 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresáti vedení na sídle ohlašovny se zdržují na 

neznámé adrese.                                                                               

Zdeněk Souček 

                                                                                                 starosta obce Rudíkov

 

__________________________________________________________________________ 

obecního úřadu Rudíkov a pro 

mění také adresa sídla ohlašovny 

Občany, kteří mají v občanském průkazu uvedenou úřední adresu, místo trvalého pobytu dle ust. 

Rudíkov – Rudíkov 2, 

upozorňujeme, že tento údaj vedený v OP je důvodem ke skončení platnosti občanského průkazu 

dostavili na příslušný úřad ORP 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresáti vedení na sídle ohlašovny se zdržují na 

Rudíkov 


