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MESTSKY URAD ADAMOV
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
Odbor ekonomický
~ecní

úřad Olomučany

Olomučany

123

67903

Vaše značka:

Žádost

O

Naše značka:
MěÚ/0149/12/0E

V Adamově dne:
08.02.2012

Vyřizuje:

Charvátová

vyvěšení veřejné vyhlášky

Podle ustanovení § 49 a § 50 zákona

Č.

280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

Vás žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu uvedenou na veřejné vyhlášce tj.
od 8.2.2012 do 8.4.2012.
Současně Vás žádáme o potvrzení doby vyvěšení této vyhlášky, a to s vyznačením data vyvěšení
a data sejmutí z úřední desky, včetně podpisu pověřeného pracovníka s uvedením jména, příjmení
a otisku úředního razítka.
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Dana Charvátová

/

pracovník odboru ekonomického

Příloha: veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j. MěÚ/00831l2/0E

tel. 516 499 629
tel. 516499635
tel. 516 499 636

ekonomika
správa majetku
stavební úřad
Fax: 516 499 634

lČO: 00279889

Číslo účtu: 19-1360055309/0800

ze dne 8.2.2012

e-mail: dana.charvatova@adamov.cz
e-mail: spravamajetku@adamov.cz
e-mail: stavebni_urad@adamov.cz
WWW: http://www.adamov.cz

Městský úřad Adamov, odbor ekonomický, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
Městský úřad Adamov, odbor ekonomický,

vydává v souladu s ustanovením

§ 50 odst. I zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád")

VEŘEJNOU

VYHLÁŠKU,

kterou oznamuje, že

ode dne 08.02.2012 do 08.04.2012
je v budově Městského úřadu v Adamově, odbor ekonomický, přízemí, kancelář č. 13
ve dnech

pondělí, středa

8.00 hod. - 12.00 hod. a 12.30 hod. - 17.00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek

8.00 hod. - I 1.00 hod.
zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam č.j. MěÚ/0083/12/0E,

jímž se v něm uvedeným poplatníkům, kteří nezaplatili níže uvedený místní poplatek ve správné výši
nebo ve lhůtě splatnosti vyměřuje poplatková

povinnost

na místním poplatku místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období roku 2010
Za den doručení
zpřístupnění

tohoto hromadného

předpisného

seznamu

se považuje

třicátý

den po jeho

(§ 50 odst. 2 daňového řádu).

Při nahlédnutí do hromadného

předpisného

seznamu jsou

zpřístupněny

x,
Y Adamově dne 08.02.2012
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pouze údaje
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Dana Charvátová/
správce poplatku, odbor ekonomický

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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