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Magistrát města Frýdku-Místku       *MMFMX004L7RB* 
odbor správy obecního majetku, oddělení vymáhání pohledávek 

Radniční 1148 

738 22  Frýdek-Místek 

 

Čj.: MMFM 129703/2010 

Sp.zn.: MMFM_S  15830/2010/OSOM/Lyn 

VS: 9091001004 

Vyřizuje: Ing.Lucie Lynx Balharová 

Tel.: 558 60 91 67  

E-mail: lynxbalharova.lucie@frydekmistek.cz 

Datum: 2010-10-05 

 

Obecní úřad Střítež 
Střítež 118 

739 59 Střítež u Českého Těšína 

 

 

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky 
 

Podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a ustanovení § 19 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů, Vás žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou zasíláme jako přílohu 

žádosti. 

 

Zároveň žádáme o potvrzení doby vyvěšení, sejmutí a zaslání zpět. 

 

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

 

 

 

 

Ing. Bc. Hana Kalužová   „otisk razítka“ 

vedoucí odboru správy obecního majetku 
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2010-10-05 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI 
 
Magistrát města Frýdku-Místku jako příslušný správce daně, podle příslušných ustanovení 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 19 zákona 

č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se adresát 

písemnosti nezdržuje na místě svého pobytu nebo adrese pro doručování, kterou ohlásil 

správci daně, tímto oznamuje, že písemnost vydaná dne 10.09.2010 Magistrátem města 

Frýdku-Místku, odborem správy obecního majetku, odd. vymáhání pohledávek,  

pod č.j. MMFM 118617/2010 
 

adresovaná:  

 

Miroslav Kolega, nar. 1969 
Střítež 118  (úřední adr.) 

739 59  Střítež u Českého Těšína 

 

je uložena na Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru správy obecního majetku, kan.č.227, u 

Ing. Lucie Lynx Balharové, zaměstnankyně oddělení vymáhání pohledávek 

 

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a poslední den lhůty se považuje za den 
doručení.  (§ 19 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů) 
 

 

 

 

Ing. Bc. Hana Kalužová   „otisk úředního razítka“ 

vedoucí odboru správy obecního majetku 

 

 

 

 

Obecní úřad Střítež 

Na úřední desku vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 
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