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            Pardubice 5. září 2022 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a 
místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002Sb. o 
střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje veřejnou 
vyhlášku vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád), že dne 3. 9. 2022 v obci Pardubice, Palackého 2412, 530 02, byla nalezena 
zbraň 
 
- pistole samonabíjecí, výr. SAUER, model 58, ráže 7,65 Browning, v. č. NEZJIŠTĚNO 
 
která je uložena na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní  
materiál, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice. 
 
Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního 
řádu, žádám o zveřejnění vyhlášky na úřední desce úřadu města – Statutární město Pardubice, Magistrát města 
Pardubice,  IČ 00274046, se sídlem Pardubice, Pernštýnské nám. č. p. 1, 530 21, po dobu 6 měsíců. Veřejné 
vyhlášky je využito jako poslední možnosti k zjištění majitele. Tato vyhláška bude zároveň vyvěšena i na úřední 
desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 
Pardubice. 
 
Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu 
s ustanovením § 68 odst. 3 č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů – zákon o střelných zbraních a 
střelivu a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu.  
 
Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: 
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx 
http://pardubice.ue/uredni-deska 
 
                                                                    
                                                                                                      

nprap. Václav KOŘÍNEK  v. r. 
vrchní inspektor 

  
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 

VYVĚŠENO DNE: 9. 9. 2022 
SEJMUTO DNE:  

http://pardubice.ue/uredni-deska


 
 
 
Rozdělovník: 
výtisk č. 1 - Statutárního města Pardubice, Magistrát města Pardubice, Pernštýnské nám. č. p. 1, 530 21 
Pardubice 
výtisk č. 2 - KŘP - E, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál 
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