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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu nebo sídla 

Městský úřad Písek, finanční odbor, jako správce daně podle ustanovení § 10 zákona  
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) v souladu 
s ustanoveními § 49 daňového řádu oznamuje osobě neznámého pobytu nebo sídla paní 
Stanislavě Pitule (datum nar. 22.5.2002), že má na finančním odboru Městského úřadu 
Písek na adrese 397 01 Písek, uloženou písemnost č. j. MUPI/2021/49831 ze dne 29.11.2021 
ve věci: 

Vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Uloženou písemnost si může paní Stanislava Pitule (datum nar. 22.5.2002) vyzvednout od 
1.12.2021 do 17.12.2021 na finančním odboru Městského úřadu Písek, na adrese  
397 01 Písek, Velké náměstí 114/3, II. patro, č. dveří 216, ve dnech pondělí a středa  
od 07:30 h do 17:00 h, pátek od 07:30 h do 14:00 h. 

Podle ust. § 49 daňového řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost 
po dobu nejméně 15 dnů na vyvěsí na úřední desce správce daně a zároveň je zveřejněna 
způsobem umožňující dálkový přístup. Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou 
veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce, považuje se písemnost 
posledním dnem této lhůty za doručenou.  

Podle ust. §49 odst. 5 daňového řádu platí, že je-li doručováno osobám neznámého pobytu 
nebo sídla zveřejní veřejnou vyhlášku 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. 
 
Ing. Ladislav Toman, MPA, v. r.  
vedoucí finančního odboru MÚ Písek  
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Vyřizuje: Bc. Romana Houzarová 

 

 
Telefon: 382 330 280  
E-mail: romana.houzarova@mupisek.cz  



 

Strana 2 (celkem 2) 

Vyvěšeno dne: …………………………… Sejmuto z  dne: …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 


