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

Územní pracoviště v Blansku
Seifertova 7, 678 11 Blansko

Č. j.: 4340925/19/3006-00540-707280
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. 456/20 1 1 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 a čj. 4096527/19/300600540-707280 ze dne 09.09.2019.
Písemnosti lze převzĺt 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 122867256-18573-191008104000
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.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.10.2019 v 10:40:09. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu
08.10.2019 09:11:3 J. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis 00 BO 80 FO, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CMRSA 02/2016, První certifikační autorita,
a.s. pro podepisující osobu Ing. Hana Senkýřová, 704001, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Ceská
iepublika
Generální finanční ředitelství. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným
kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným
kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.10.2019 v 10:40:09. Udaje o
časovém razítku: datum a čas 08.10.2019 06:38:52, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko OO BO
52 BC, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.CA TSACAJRSA 05/2017, První
certifikační autorita, a.s..
-

Vystavil: Město Blansko
Pracoviště: Město Blansko
V Blansku dne 08.10.2019
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
HANA KOLMACKOVA
Otisk uředního razitka
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujíctm dálkový přístup na adrese
https:!/www czechpoint.czĺoverovacidotozky.

