Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Náměstí Svobody 4, 602 00 Brno střed
-

Územní pracoviště v Blansku
Seifertova 7, 678 11 Blansko

Č. j.: 4277166/19/3006-00540-707280
Vyřizuje: Marková Hana
Tel.: 516487361
E-mail: podatelna3006@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: zedn64x
Příjemce:
Pavel Motal, nar. 1993
9. května 1169/26
67801 BLANSKO

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
podle

49 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

Finanční řad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Blansku, příslušný podle zákona
č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů a podle
49 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění, jako správce

oznamuje uložení písemností
příjemci u Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště v Blansku,
Seifertova 7, 678 11 Blansko, číslo dveří 409 a to:
písemnost č.j. 4096721/3006-00540-707280 ze dne 09.09.2019 ačj. 4096527/19/300600540-707280 ze dne 09.09.2019.
Písemnosti lze převzít v úřední době, tj. pondělí a středa Od 8.00 do 17.00 hodin.
Odůvodnění:
Při doručování písemnosti správcem daně na adresu evidovanou v centrální evidenci
obyvatel bylo držitelem poštovní licence správci daně sděleno, že adresát je na uvedené
adrese neznámý, proto písemnost vrací zpět správci daně. Uvedené osobě není ustanoven
zástupce podle 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb.
Poučení:
Podle 49 odst. 2 zákona č. 280/2009 vyvěsí správce daně veřejnou vyhlášku po dobu
nejméně 15 dnů na své úřední desce a zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Podle odst. 3 cit. Ustanovení daňového řádu je písemnost doručena dnem
vyzvednutí písemnosti adresátem. Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou
veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správce daně, považuje
se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou.

Ing. Hana Šenkýřová
ředitel sekce

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 122719245-18573-191002135440
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.
Vystavil: Město Blansko
Pracoviště: Město Blansko
V Blansku dne 02.10.2019
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
HANA KOLMACKOVA

Otisk úředního razítka:

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujtctm dálkový přístup na adrese
hflps://www czechpoint.czloverovacidolozky.

