vÝzvA

k vyzvednutí zásilky /

PoTvRzENÍ o převzetí zásilky

pro vás pllpravlll R vYzvednu'I na PoŠ'é,
vážená záRazntce, váhgný záRaznlku, ngpodařtto se nám doíuělt Vašl zásllku, proto lsma ll
Zásilka
odesílatel
Adresát
Úřední psaní standard
Petr lrdza nar:1 5.05.1 975
Do vlast,rukou jen adresáta,DODEJKA
Nedosílat, Ekonom.

Kladruby čp. 1
3871 6 KladlUby
Zásilka je připravena k vyzvednutí u pošty
3B716 Volenice,15
Vyzvednout si ji můžetednes,

xxxxxxxxxx

od

xxxxx

do

Podací pošta

Teleíon
954238716

65590

tj,

Nejpozději však do

Vrácení

xxxxx

30.06.2Q22 lpozn.2

o.oo

vušková kateřina

Ode dne: pondělí od 07:45
Po-Pá:07:45-15:30, So: Zavíeno, Ne: Zavřeno

17,06,2022

č, 19

č,doruč,okruhu/okrsku:
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Pod6cípošia: Brno g0
Podacl

či§lo:

RR43B6928514F

Doručovaná pl9emno9t

UsN 139Ex l0553/í6-077

odg§llq(ol, ktoíý zásllku (pl§9mnos0
odevzdal k dodánt
Exokulor8ký úlad Šumpork, MOr. Marc€| Kubis
Ma§arykovo nám.44l4
789 01 zábřéh

Adíe8át
P€lr lrdza nar:15.05 1975
Kladíuby čp. l
387 16 Kladíuby

cz

D

Protože jste nebyl při dodávaní zásilky
(písemnosti) odesílatele zastižen a protože

zásilku (písemnost) odesílctele nebylo
možné odevzdat ani osobě,, která by byla

oprávněna

ji

přijmout, byla zásilka

(pkemnost) odesílatele uložena

Uloženou zásilku (písemnost) ,si můžete
vyzvednout nejpozději do 'l0 dnů ode
dne, kdy byla uložena, Vezměte si sebou

občanský průkaz nebo

jiný

doklad

totožnostl.
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Kč

RFt438692a514F
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trvůo-euu

Kč

k úhradé

výjimky dod,:

Výzva a poučenl:

l)

kg

Doplatné/ClO Cena za službu Celkem

aplikaceZměna doručeníonline: 909c

Neplehrcdněte lnfoímace a poznámky uvedené na zadní strané

1

o.o18

Váš ověřovací kód pro vstup do

Sv: Zavřeno, Přestávka:(Po,Út,st,Čt,ea1oo:,15,13:0O
Poi

Podací číslo

o,o0 Kč

0.00 Kč
0,00
o.0o
Dotazy k doručenízásilky směřujte na te|.954395314

Doručovatel/dne/čas

v dalšíchdnech

ceny

Hmotnost Dobírka
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OBEC KLADRUBY

Klaclruby 1 , 3B7 16
Volenice
lCO; 466 84 4B4
, tet. 608 02B 072
maíl: ouklacl
eznamrczfl
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