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Podle ustanovení § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném 
znění, ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné 
místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.  
 
Oznámení o uložení písemnosti je v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), a dle ustanovení    
§ 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., v platném znění (dále jen „daňový 
řád“), uloženo na Městském úřadě Holice, kancelář č. 122 – podatelna a je možno 
jej vyzvednout každý den v čase od 8:00 do 11:45 hodin, poté pondělí a středa od 
13:00 do 17:00 hodin a dále úterý a čtvrtek od 13 :00 do 14:00 hodin. 
 
Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla 
k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se dle § 24 odst. 1 správního řádu 
a dle § 47 odst. 2 daňového řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 
 
Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu 
nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může 
požádat odesílající správní orgán (správce daně) o prominutí zmeškání úkonu podle 
ustanovení § 41 správního řádu (§ 48 odst. 2 daňového řádu). Požádat o prominutí 
zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila 
zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka 
nejpozději vyzvednuta (do 6 měsíců od doručení zásilky u řízení dle daňového řádu).
 
Tato směrnice ruší směrnici č. 32/2018.  

V Holicích dne 2. 3. 2021 

…………………………………………            

      Bc. Petr Vitman 
        tajemník MÚ 
                v.r. 


