
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
náměstí Svobody 4, 602 00   Brno

Územni' pracoviště Brno 1
Tř.  Dukelských hrdinů 3653/1, 695 51  Hodonín

Elektronicky   podepsáno
3®.    08.    2019

Bc.   Jitka  Navrátilová
vedoucí  odděLení

Č. j.: 4062281 /19/3010-00460-707416

Vyřizuje: Ludmila Tomanová, Oddělení majetkových daní
Tel:  (+ 420) 518 394117,  (+ 420)  518 394111
E-mail:  Ludmila.Tomanová@fs.mfcr.cz
lD datové schránky: aa3n6cr

VEŘEJNÁ       VYHLÁŠKA

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,  Územní pracoviště v Hodoníně, podle ustanovení § 49
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád"),
vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje, že písemnost

-      čj.   4057958/19/3010-00460-707416

adresovaná osobě

František Mokruša
Bi{.ckingham Ave  Po  lnte Claire  108
QUBEC
KANADA
nar.   23.11.1943

je uložena na Finančním úřadě  pro  Jihomoravský  kraj,  Územní  pracoviště  v Hodoníně, tř.
Dukelských  hrdinů 3653/1, 695 51  Hodonín.

Uvedenou   písemnost  si  je   možné   osobně   převzít v kanceláři č. 417, v   úředních    dnech
pondělí  a  středa   v době  od  8:00  do  17:00  hodin.  Mimo  úřední dny je  možné  si  uloženou
písemnost vyzvednout po předchozí domluvě.

Podle  ustanovení  §  49  odst.  3  daňového  řádu  je  písemnost  doručena  dnem  vyzvednutí
písemnosti.  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.

Bc. Jitka Navrátilová
vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:



Doložka konverze z moci úředm' do dokumentu v listinné podobě
Tento  dokument  v  listimé  podobě,  který  vznikl  pod  pořado`ým  číslem  121791018-226055-190830124817
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  1  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu  se nepotvrzuje  správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě  se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 705372351  byla systémem přenesena dne 30.08.2019
v  11:34:03.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  30.08.2019  v  12:48:23.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť
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označena časovým razítkem.  Datm a čas 30.08.2019 11:52:23, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného   elektronického  časového  razítka  4C  4B  AC,  časové  razítko  bylo  vydáno  Postsignum
Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] .

ůáž:;]#czíe#:asccoť]#:HodonínětFrimčriúřadpro,homoravskýkraj,
Adresa: tř. Dukelských hrdinů 3653/1, 69501 Hodonín, CZ
ID datové schránky: aa3n6cr
Typ uživatele: Spisová služba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podq)sán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřem dne 30.08.2019 v  12:48:29. Kvalifikovamý elektronický
podpis  byl  shledán platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certifikátu  pro

3loe.#:2i:g|T?2d7P:i|S2?yůoda%o:edá::i#Ši=éeieJ:|ěená:|:žgm|m.:dg:=!agš|n.ýc#:#jťgátiiéh?griéiť±ádsr:
elektronický podpis 00 AE 64 EF, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářej ících důvěru l.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita,
a.s. pro podepisující osobu Bc. Jitka Navrátilová, 702929, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Česká
republika   -   Generální   finanční   ředite]ství.   Užnávaný   elektronický   podpis   byl   označen   platným
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časovém razítku: datum a čas 30.08.201910: 19:38, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 00 AE
83  88,  časové  razítko  bylo  vydáno  kvalifikovaným  poskytovatelem  l.CA  TSACA/RSA  05/2017,  První
certifikačm' autorita, a.s..

Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 30.08.2019

Jméno, příjvmem' a po,dpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu proved]a:
LENKA  PISKULOVA

Otisk úředmho razítka:

:fiíií`Ííi!ŤÍílii.ii
121791018-226055-190830124817

Pomámka:
Kontrolu  této  doložky  lze  provést  v  centrální  evidenci  doložek  přístupné  zi}ůsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozk)h


