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Vyvěšeno: 21. 10. 2020

Sejmuto:

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

Sp. zn. 27041/18/2700 V Hradci Králové dne 21. 10. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové jako příslušný správní
orgán podle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v rozhodném znění (dále jen „správní
řád“), ve věci řízení o přestupcích dle ust. § 24 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 7 písm. l) a m), § 24
odst. 9 písm. a) a § 24 odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v rozhodném znění,
a ust. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v rozhodném znění, vedeném s paní
Martinou Ráczovou, e sídlem Kúrie 818/22, 951 15 Mojmírovce, Slovenská
republika, IČO: 46499857 (dále jen „účastník řízení“),

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v rozhodném znění
(dále jen „správní řád“),

možnost převzít následující písemnost:

- Vyrozumění před vydáním rozhodnutí a stanovení lhůty k možnému doplnění dokazování
a vyjádření č. j. ČOI 140237/20/2700 ze dne 20. 10. 2020

Tato písemnost je adresována shora uvedenému účastníkovi řízení. Písemnost je v souladu
s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení
se prokazatelně nedaří doručovat.

Písemnost lze vyzvednout na adrese České obchodní inspekce, inspektorátu Královéhradeckého
a Pardubického se sídlem v Hradci Králové, Jižní 870/2, 8. patro, a to každý pracovní den od 8:00
do 14:00 (příp. v jiný čas po telefonické domluvě na telefonním čísle 495 057 181), a to v době
15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.

Ing. František Švihlík, MBA
ředitel České obchodní inspekce
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického
se sídlem v Hradci Králové


