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Finanční úřad v Blansku
Seifertova 7
678 11 BLANSKO
Čj.: 129968/12/283912705095
Vyřizuje: Kutil Viktor
Telefon: 516 487 451 linka:
Fax: 516 487 398 Č. dveří:

V Blansku dne
Elektronicky podepsáno

18. 10. 2012
Ing. Hana Šenkýřová
ředitelka Finančního

úřadu v Blansku

Příjemce:

Markéta Ráčilová, nar. 1972
Městys Křtiny 26
679 05 Křtiny

Veřejná vyhláška
(oznámení o uložení písemnosti)

podle § 49 odst.2 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
Finanční úřad v Blansku, příslušný podle § 6 zákona č.531/1990 Sb., o
územních finančních orgánech, ve znění pozděj š í ch předpisů, a podle § 49
odst. 2 zákona Č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozděj š í ch předpisů
(dále jen daňový řád), jako správce daně

oznamuje uložení písemnosti
příjemci u Finančního úřadu v Blansku, Seifertova 7, 678 01 Blansko, číslo
dveří 221, a to :
písemnost č.j. 85603/12/283912705095 ze dne 31.05.2012

č.j. 85604/12/283912705095 ze dne 31.05.2012
č.j. 125048/12/283912705095 ze dne 24.09.2012

Písemnosti lze převzít v úřední době, t.j. pondělí a středu od 8.00 do
17.00 hodin.
Odůvodnění:
Při doručování písemností správcem daně na adresu evidovanou v cent rální
evidenci obyvatel bylo držitelem poštovní licence správci daně sděleno, že
se adresát odstěhoval bez udání adresy a že na uvedené adrese sídlí obecní
úřad, příjemce písemnosti nemá domovní schránku. Uvedené osobě není
ustanoven zástupce podle § 26 odst. 1 písm.c) daňového řádu.
Poučení :
Podle § 49 odst. 2 zák. č.daňového řádu vyvěsí správce daně veř:j~o~
vyhlášku po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce a zároveň ji zVere]nl
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.

L.S. Ing. Hana Šenkýřová
ředitelka FÚ v Blansku
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