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Česká obchodní inspekce 
Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích 

Mánesova 1803/3a, 370 21 České Budějovice 

Č. j.: ČOI 113022/22/2000/Hl                                                                             V Českých Budějovicích dne 15. 9. 2022  
Sp. zn.: ČOI 157918/21/2000 SŘ 0917/22  

 

V EŘEJNÁ VYH LÁŠKA  
Česká obchodní inspekce, Inspektorát Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích,  
jako správní orgán věcně příslušný dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České 
obchodní inspekci, (dále jen „zákon o České obchodní inspekci“) ve spojení s § 7b odst. 5 téhož 
zákona a místně příslušný dle § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) tímto dle § 66 zákona 
o odpovědnosti za přestupky oznamuje možnost převzít písemnost: 

Usnesení č. j. ČOI 113001/22/2000/Hl   o ustanovení opatrovníka v zahájeném správním řízení 
o uložení ochranného opatření zabrání věci neznámé osobě, která je vlastníkem jedenácti 
padělků, zajištěných Českou obchodní inspekcí dne 7. 12. 2021 mezi 10:10 hodin až 12:00 hodin 

v prostoru prodejního stánku (první stánek zprava při pohledu z parkoviště), který stojí v objektu 
na pozemku st. 174 zastavěná plocha nádvoří zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví č. 108 pro obec Strážný a katastrální území Strážný, 
konkrétně jednoho trika, dvou mikin, pěti čepic, jedné bundy a dvou kšiltových čepic, a to s označením 
BALENCIAGA,DIESEL, CK CALVIN KLEIN, AMSTAFF, VERSACE a GUCCI.  

Písemnost je uložena na adrese: Česká obchodní inspekce, inspektorát Jihočeský a Vysočina se 
sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 370 21 České Budějovice, 8. patro, č. dv. 814, kde si 
shora uvedená osoba může písemnost vyzvednout každý pracovní den po celou pracovní dobu 
od 7:30 hod. do 16:00 hod. 
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