Celní úřad pro Jihočeský kraj
Kasárenská 6/1473, 370 21, České Budějovice

Váš dopis
značky

Naše značka

Vyřizuje:

č. j.: 70394-20/2017-520000-62

Meisl / 386714364

Místo: České
Budějovice
Datum: 13. 04. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o místě uložení písemností dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Celní úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „celní úřad“) při výkonu dozoru v oblasti nakládání se zbožím
na vnitrostátním trhu, podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů
Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (dále jen „zákon
č. 355/2014 Sb.“), za použití ust. § 12zákona č. 255/2012 Sb. O kontrole (kontrolní řád).

Vyhotovil protokol o kontrole č. j. 70394-19/2017-520000-62
Z kontrolní činnosti v obci Vyšší Brod, kde bylo nalezeno zboží vykazující znaky podléhající ochraně
práv duševního vlastnictví v prodejním místě na parcele číslo 871 před budovou číslo popisné 438
v obci Vyšší Brod, v katastrálním území obce Vyšší Brod.
Proto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu oznamuje celní úřad neznámé osobě, že
protokol o kontrole je uložen u výše uvedeného celního úřadu na adrese Vrbenská 8, České
Budějovice, oddělení mobilního Dohledu a ke zboží je možno se přihlásit každý pracovní den od 7:30
do 15:30 hodin.
Celní úřad oznamuje neznámé osobě z prodejních objektů v obci Vyšší Brod, že předmětné
písemnosti jsou uloženy u celního úřadu na adrese Vrbenská 8, České Budějovice a je možno ji
převzít každý pracovní den od 7:30 do 15:30 hodin.

……………………………………
npor. Mgr. Petr Malec
vedoucí oddělení
oddělení 62 - Mobilního dohledu
Celní úřad pro Jihočeský kraj

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne: …………………. Tento den je ve smyslu § 25 odst. 1 správního řádu dnem
doručení.
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