
   

 

   

 

 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

nám. Jana Palacha 1/2 

116 38 Praha 1 

 

Mgr. Miroslav Grznár 

rok narození: 1984 

č. studenta: 26087803 

 

Č. j.: UKFF/137108/2021 

 

V Praze dne 13. 4. 2021 

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost 

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Vám oznamuje, že se Vám nepodařilo doručit 

na Vámi nahlášenou adresu pro doručování písemnost č. j. UKFF/105/2021 ze dne 4. 1. 

2021. 

V souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o vysokých školách“), ve spojení s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám je tímto doručována uvedená 

písemnost veřejnou vyhláškou. 

Uvedenou písemnost máte možnost ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto 

oznámení převzít na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací děkanátu 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám Jana Palacha 1/2, Praha 1, místnost č. 4, 

v úředních hodinách v úterý od 9:00 do 12:00 hodin a ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin. 

Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto 

oznámení. 

 

 

vedoucí  

Martina Provázková 

Oddělení doktorského studia a akademických 

kvalifikací děkanátu  Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy 

 

Vyřizuje: Martina Baslová 

 

 

 

Vyvěšeno:  

 

Sejmuto:  
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Sejmuto:  

 


