VMV čá. 29/2016 (část II)
Oznámení o ztrátě razítek
Na základě oznámení statutárního města Ostrava, úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih ze dne 1. února 2016 vyhlašuje se ztráta následujícího razítka:
hranaté razítko statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih,
odboru dopravy a komunálních služeb, o velikosti 43 mm x 15 mm a s textem:
„STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka“
pořadové číslo
25. ledna 2016.

4;

Č. j. JIH/007514/16/OHS/Fra

ke

zjištění

ztráty

uvedeného

razítka

došlo

dne

Vedoucí odboru hospodářské správy
Ing. Roman ŠKUBAL v. r.
pověřen zastupováním

Na základě oznámení statutárního města Zlína, Magistrátu města Zlína, ze
dne 18. února 2016 se vyhlašuje ztráta následujících razítek:
-

úřední razítka Magistrátu města Zlína, odboru sociálních věcí, kulatého tvaru,
o průměru 25 mm s malým státním znakem a textem:
„Magistrát města Zlína
Odbor sociálních věcí“
pořadová čísla 1, 2, 3, 5, 7; ke zjištění ztráty uvedených razítek, respektive
otiskových částí razítek, došlo dne 17. února 2016;

-

hranatá razítka Magistrátu města Zlína, odboru sociálních věcí, o rozměrech
45 mm x 10 mm s textem:
„Magistrát města Zlína
Odbor sociálních věcí“
pořadová čísla 8, 19, 21, 27, 31, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 52, 53, 54, 56;
ke zjištění ztráty uvedených razítek, respektive otiskových částí razítek, došlo
dne 17. února 2016.

Č. j. MMZL/022176/2016
Vedoucí odboru občansko-správních agend
Magistrátu města Zlína
Ing. Antonín ŠRAJER v. r.
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Na základě oznámení Státního pozemkového úřadu, odboru vnitřní správy, ze
dne 2. března 2016 se vyhlašuje ztráta následujícího razítka:
úřední razítko Státního pozemkového úřadu, pobočka Jablonec nad Nisou,
kulatého tvaru o průměru 35 mm a s textem:
„Státní pozemkový úřad
státní znak
1
Pobočka Jablonec nad Nisou“
ztráta razítka byla zjištěna na základě provedené inventury razítek za rok
2015. Ztráta razítka byla nahlášena dne 2. března 2016.
Č. j. 108424/2016
Státní pozemkový úřad
oddělení spisové služby
Ing. Jaroslava VESELÁ v. r.

Na základě písemného oznámení Archivu Policie České republiky ze dne
22. února 2016 se vyhlašuje ztráta a neplatnost úředního razítka
o průměru 20 mm s malým státním znakem a textem „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“, ev. č. 2331;
dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem dne 29. ledna 2016 a ve dnech
následujících je nutné považovat za neplatné.
Č. j. PPR-5676-1/ČJ-2016-990120
Vedoucí Archivu Policie České republiky
Bc. Dana KIRTHOVÁ v. r.

