
V Praze
dne

Elektronicky podepsáno
22. 04. 2g22

JUDr. Daniel Hušek, MPA
vedoucí oddělení a zástupce

ředitete odboru
(v zastoupení)

vEŘEJNÁ vyHlÁšxn

shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
Č. 280/2009 Sb., daňový rád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 26,04,2022 do dne 26.05 .2022

je na vŠech Územních pracoviŠtích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

v Úředních hodinách,případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny n9 internetových stránkách Finanční správy České iepubtiky
http : / /vtv*l. financnisp rava . cz

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
st ředa od 8 : 00 do ].7 l00 hodin

po tetefonické domluvě zpřístupněn k nahtédnutí

hromadný předpisný seznam čj . 2074764/22/2Loo-1146o -200796,
hromadný předpisný seznam čj . 2074765/22/2]'.00-1].460 -200796,
hromadný předpisný seznam čj . 2074766/22/2LOg-11460 -200796,

jímŽ se uvedeným daňovým subjektům nepřihtášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIP0 stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní pŮsobnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ z NEMOvITÝcH vĚcí NA ROK 2022.

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Na Pankráci L685/L7, 19
L40 2L PRAHA 4
čj., 2080277 /22/2L00 - 1].460 -200796



K č. j . 2080277 /22/21,00- ].1460 -200796 st rana

Za den doruČení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (S SO odst.2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.

Seznam vŠech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v přítoze
Č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracoviŠtích finanČních ÚřadŮ , zveřejněném ve Finančním zpravodaji
Č. 7/20L9 a na internetových stránkách Finanční správy České repubtiky
http: / /www. financnisprava. cz.

L.S. Ing. Zdeněk Bilec
ředitet odboru

JUDr. Daniel Hušek, MPA, v z.
vedoucí oddětení a zástupce ředitele odboru
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