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Ž ÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ VEŘEJNÉ VYHL ÁŠKY
o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
V souladu s ustanovením § 49 a § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, Vás shora uvedený správce daně žádá o vyvěšení současně posílané
Veřejné vyhlášky (č. j.: 858083/19/2800-11460-602966; dále jen „vyhláška“), kterou
Finanční úřad pro Pardubický kraj oznamuje, že ode dne 26. 4. 2019 do dne 27. 5. 2019
je na všech jeho územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný
seznam, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu
územní působnosti Finančního úřadu pro Pardubický kraj daň z nemovitých věcí
na rok 2019. Tuto vyhlášku vyvěste na úřední desce Vašeho úřadu a zároveň způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vzhledem k tomu, že do hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitých věcí
na rok 2019 lze nahlédnout na všech územních pracovištích Finančního úřadu
pro Pardubický kraj ode dne 26. 4. 2019 do dne 27. 5. 2019, shora uvedený správce daně
Vás žádá, abyste vyhlášku vyvěsili na Vaší úřední desce a zároveň způsobem umožňujícím
dálkový přístup nejpozději ve čtvrtek 25. 4. 2019 a sejmuli ji nejdříve v úterý 28. 5. 2019.
Vyvěšení vyhlášky na úřední desce Vašeho úřadu a zároveň způsobem umožňujícím
dálkový přístup má pouze zajistit informovanost většího okruhu daňových subjektů a nemá
vliv na běh lhůty pro vyvěšení a ani na určení dne, kdy dochází k doručení hromadného
předpisného seznamu. Z tohoto důvodu vyhlášku poté, co ji sejmete z Vaší úřední desky,
Finančnímu úřadu pro Pardubický kraj neposílejte zpět.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem.
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