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Finančníúřad pro Středočeský kraj

Na Pankrácí 7685/17, 19
I4O 2I PRAHA 4
Čj. ,
I5oB925/21/2Ioo- 11460 -2oa796

VEREJNA

Praze

dne

Elekt ronicky podepsáno

07. 04.

2027
ing. Zdeněk Bílec
ředite1 odboru

VYHLASKA

Shora uvedený správce daně pod1e ustanovení 5 50 odst. 1 zákona
sb', daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

280/2009

ode dne 09.04 .202I do dne 11.05 .202I

je

na

všech úzernních pracovištích Finančníhoúřadu pro Středočeský kraj

VC

dnech

pondělí
st ředa

od
od

B:00 do 17:00
B:00 do 17:00

hodin
hodin

zpřístupněn k nah1édnutí
hromadný předpisný seznam čj . 1508188/2l/2too-11460 -200796,

jímž se

uvedeným daňovým subj ektům přih1ášeným k platbě daně
nemovitých věcí prostřednictvím SIP0 stanovuj e za nemovité věci
nacházející se v obvodu územnípůsobnosti shora uvedeného správce daně

z

DAN

Z

NEMOVITYCH

VECI NA ROK 202I,

Za den doručeníhromadného předpisného SeZnamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (5 50 odst. 2 daňového řádu), tj ' ode dne, kdy
by1o možnése s ním poprvé seznámÍt.
Seznam všech územníchpracovišťfinančníchÚřadů je uveden v pří1oze
č' 1 pokynu Generá1ního finančníhoředite1ství č' GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo j eho příshšnéčásti na f ínančníchÚ řadech a na územních

pracovištích finančníchúřadů| zveřejněném Ve Finančnímzpravodaji
č' 7/2019 a na internetových stránkách Finančnísprávy Českérepubliky
http:

/ /www.

financnrsprava. cz.

Ing. Zdeněk Bi1ec

L.S.
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Finančníúřad pro Středočeský kraj

Na Pankráci 1685/17, 19
I4O 2I PRAHA 4
Čj. ,
I5o8925/2I/2Ioo- 11460 -200196

Praze

dne

E1ekt ronÍcky podepsáno

07. 04. 202t

ing. Zdeněk BÍ1ec
ředitel odboru
VEŘEJNÁ

VYHLASKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovenÍ 5 50 odst. 1 zákona
sb., daňový řád , Ve znění pozděj ších předpisů, oznamuj e, že

280/2009

ode dne 09.04 .2927 do dne 11.05 .2021

je

na

všech Územních pracovištích Finančníhoúřadu pro Středočeský kraj

VE

dnech

pondělí
st ředa

od
od

B:00 do 17:00
B:00 do 17:00

hodin
hodin

zpřístupněn k nah1édnutí
h

romadný předpisný seznam čj . 15081BB/2I/2I00

-

11460 -200796,

jínž se uvedeným daňovým subj ektům přihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIP0 stanovuj e Za nemovité věci
nacházející se v obvodu územnípůsobnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ

Z NEMoVITÝCH VĚcÍ NA RoK 2o2L

Za den doručeníhromadného předpísného seZnamU Se považuje třícátý
den po jeho zpřístupnění (s sg odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
by1o možnése s ním poprvé seznámÍt '
Seznam všech územníchpracovišťfinančnÍchúřadů je uveden v pří1oze
č. 1 pokynu Generá1ního finančníhoředite1ství č. GFŘ-D-41, o umÍstění
spisu nebo jeho přísllšnéčásti na finančníchúřadech a na územních
pracovištích finančníchúřadů| zveřej něném Ve Finančnímzpravodaj i

č' 7/2019 a na internetových stránkách Finančnísprávy
http: / /www. financnrsprava. cz.

Ing' Zdeněk Bi1ec
ředitel odbo ru

L.S.
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