
Finanční úřad v Pardubicích
Hronovická ul. 2700' 531 15 Pardubice
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oZNÁMENÍ o ULoŽENÍ PÍSEMNoSTI

Finanční uřad v Pardubicích v souladu s ust. $ 19 zÁkona č. 33,711992 Sb., o správě daní a poplatků, ve mění pozdějších
p ředp i sů '  oznamuje ,

že písemnost čj.: 8457/09|248940602632 ze dne 22.01.2009
adresovaná příjemci: Michal Soukup, nar. l972

Homí Holetín 104.539 71 HOLETIN

je uložena na Finančním úřadu v Pardubicích, řIronovická ul. 2700' 531 15 Pardubice.

Písemnostje moŽno vyzvednout v kanceláři č' 514 finančníhoúřadu'a.to'v úředních dnech
- pondělí, středa od8.00 do 17.00hod. ,-,.... - út€ryj'čtvrtek od 8,,00 do 15.30hod.
' pátek od8.00 do l4'30hod.,.i ]
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V Pardubicích dne 05.02.2009 ..' | 
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Ing. Jiří Pi|ař
, 
. vedoucí vymríhacího oddělení

VyvěŠeno dne / ( 2 /. 2009 . Poslední den teto
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oZNÁMENÍ o tLoŽENÍ PÍsEMNosTI
Finanční úřad v Pardubicích v souladu s ust. s 19 zákona č. 33.1l|992 Sb., o správě daní a poplatků, ve mění pozdějších
p ř edp i sů ,  o zna rnu  j e ,

Že písemnost č.j.: 22|92y08n48940602632 ze dne 30.12.2008
adresovaná příjemci: Michal Soukup, nar' 1972

Homí Holetín l04- 53911 HOLETIN

je uložena na Finančním úřadu v Pardubicíclq F{ronovická ul. 2700, 53l 15 Pardubice.

Písemnost je moáro rryzvednout v kancelríři č. 514 finančního uřadu a to v uředních dnech
. pondělí, středa od8.00 do 17.00hod. . úteď' čtvrtek od 8:00. do l5.30hod.
- pátek od8.00 do 14.30hod. 
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V Pardubicích dne 05.02.2009 
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' Ing. Jiří Pildř
vedoucí rymáhacího oddělení

Vyvěšeno d^" r. / . 2009 po dobu l5-ti dnů. tj. do cine 
(( . (. ,,,9 . Poslední den této

zíden doručeni 
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. l. '::. . . jméno' pří]menj, funkce a vlasmoručni podpis oprávněné

.) Pokud posledni den 15-ti denni lhůty piipadne na sobotu, neděli nebo slitem uzraný svátek pal je dle š 14 odst. 8 zákon a č' 337 l|992 Sýá

]méno' funkce a ! |astnoručn í podpis oprá!něné
.) Pol'-ud poslední den l5.t; denni lhůty přjpadne na sobotu, neděli nebo st.item unaný svátek, pakje dle $ 14 odst' 8 ziikona č' 33711992 sb'' dani a poplatků, ve
zněni pozdějšich předpisů' poslednim dnem lhůty, atedy dnem doručeni' nejblíŽe násiedujicí pracovni den'

F.inanční úřad v Pardubicích
Hronovická ul. 2700, 531 15 Pardubíce

měni pozdějšich předpisů, posl€dnim dnem lhůq/' atedy dnem doÍučeni' nejblÉe následujici Praconi den.
daÍi a poplatků' ve


