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M ěstský úřad Hlinsko 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

Odbor vnit řních věcí, právní úsek 
Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1,  Hl insko, vchod B 

 
Váš dopis ze dne:  
Vaše značka:  
Č.j.: Hl 7465/2012/PrO 
Spisová značka:      
Spis. znak – skart. znak/lhůta: 96/S15 
Opráv. úřed. osoba: Jirková Jana 
Tel.:  469 315 325 
E – mail:  jirkova@hlinsko.cz 
Počet listů/příloh: 1 
V Hlinsku dne: 19.04.2012 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 
Městský úřad Hlinsko, se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko, v souladu s ust. § 49 odst. 1 
písm a), odst. 2, 3 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje, že 
písemnosti: 
  
Výzva k zaplacení nedoplatku:        č.j.  Hl 1711/2012/PrO, ze dne 09.02.2012 
Platební výměr na místní poplatek: č.j. Hl1708/2012/PrO,   ze dne 30.01.2012 
 
    vydané vůči osobě neznámého pobytu nebo sídla: KUČERA Stanislav ,  posledního známého 
pobytu nebo sídla na adrese:  Rubešova 1157/ 539 01 Hlinsko,  k dnešnímu dni trvale hlášen na ohlašovně 
MÚ Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko , je uložena a lze se s ní seznámit, či si jí vyzvednout na 
MÚ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko, budova B za radnicí, v úředních dnech, t.j. pondělí a 
středa od 7,30 do 17,00 hod, a v ostatní dny od 8,00 do 15,00 hodin 
    Dle ust. § 49 odst. 1 písm. a) daňového řádu se veřejnou vyhláškou písemnost doručuje osobě neznámého 
pobytu nebo sídla, pokud této osobě není ustanoven zástupce podle § 26 odst. 1 písm. c), jakož i osobě, která 
není známa. 
    Na základě ust. § 49 odst. 2 daňového řádu veřejnou vyhlášku správce daně vyvěsí po dobu nejméně 15ti dnů 
na své úřednídesce a zároveň ji zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
    V souladu s ust. § 49 odst. 3 daňového řádu je písemnnost doručena dnem vyzvednutí písemnosti adresátem. 
Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou do 15ti dnů, ode dne vyvěšení na úřední 
desce správce daně, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou. 
    Dle ust. § 49 odst. 5 daňového řádu, je-li doručováno osobám uvedeným v odstavci 1 písm a) nebo 
hromadným předpisným seznamem, zveřejní veřejnou vyhlášku vydanou podle odstavce 2 na žádost správce 
daně též obecní úřad v místě adresátova posledního známého pobytu nebo sídla, popřípadě obecní úřad, v jehož 
územní působnosti se nachází předmět daně. 
 
                                                                                                            JIRKOVÁ Jana 
 Referentka právního úseku OVV 
                                                                                                                  Městský úřad Hlinsko          
Datum vyvěšení v sídle správce daně   20.04.2012 
Datum sejmutí v sídle správce daně  07.05.2012 
Datum vyvěšení v místě posledního pobytu příjemce:  
Datum sejmutí v místě posledního pobytu příjemce:                                                                                           
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