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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAVEŘEJNÁ VYHLÁŠKAVEŘEJNÁ VYHLÁŠKAVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA    

oznámení o možnosti převzít písemnostoznámení o možnosti převzít písemnostoznámení o možnosti převzít písemnostoznámení o možnosti převzít písemnost    

    

Děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen HAMU), jako pří-
slušný správní orgán podle ustanovení § 68 odst. 1 ve spojení s § 24 odst. 2 písm. a)  
z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dá-
le jen „zákon o vysokých školách“) a čl. 13 odst. 1 Statutu Akademie múzických umění v Praze a 
čl. 25 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze    oznamuje    

podle ustanovení § 69a odst. 2 zákona o vysokých školách 
a § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, možnost 

převzít následující písemnosti v řízení o ukončení studia podle § 56 zákona o vysokých školách ve 
věci: 

    
1) žadatele/ účastníka řízení Vojtěcha LibichaVojtěcha LibichaVojtěcha LibichaVojtěcha Libicha (dále jen účastník), rok nar. 1987, bytem: Koněvova 
39, 130 00 Praha 3 : rozhodnutí PID: 344 843 ze dne 28. 1. 2019 adresované účastníku řízení, 
 
Příslušná písemnost je v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona o vysokých školách a § 25 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů doručována veřejnou vy-
hláškou, neboť účastník řízení jako student vysoké školy nesplnil povinnost podle § 63 odst. 3 
písm. b) zákon o vysokých školách hlásit vysoké škole nebo její součásti, na které je zapsán, ad-
resu určenou pro doručování nebo adresu svojí datové schránky. Česká pošta, a.s., písemnost 
vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý/ nevyzvedl si zásilku, a tudíž se 
písemnost nepodařilo doručit.  

Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na studijním odd. HAMU, Malostranské 
nám. 13, Praha 1, 1. patro, č. dv. 1006, úřední hodiny: úterý až středa od 10 do 13 hod., ve čtvrtek 
od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod., a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. 
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