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je v budově

v ÚŘEDNí DNY Od <:?, ClI? hod. do 17 tl(? hod.ve dnech

vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o

VYMĚŘENí DANĚ Z NEMOVITOSTí
NA ROK 2010

za nemovitosti nacházejicí se v územnim obvodu uvedeného finančního
úřadu pro poplatniky, kteří maji trvalé bydliště, sídlo, nebo pouze

nemovitosti v obci

, 'VDOLNIBECVA
Proti vyměření daně se mohou poplatnicl uvedeni v tomto hromadném předplsněrn seznamu odvolat pisemně nebo ústně do

protokolu u správce daně ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončeni vyloženi tohoto hromadného předplsného
seznamu. Odvoláni nemá odkladný účinek, tj. nestavi placeni a vymáháni daně. Odchyluje-Ii se vyměřená daň od příznánl k daní,
lze žádat v odvolaci lhůtě o sděleni důvodu rozdllu mezi stanoveným daňovým základem a dani, jež byla přlznána nebo za řlzenl
uznána. Doba počinajicl dnem, který následuje po dni podáni žádosti a končlcl dnem, kdy byl poplatnik vyrozuměn o důvodech
stanoveni daně, se nepočltá do běhu odvolacl lhůty.

Vyměřená daň je splatná:
a) u poplatniků daně provozujíclch zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkáeh, a to nejpozději do 31. srpna a

do 30. listopadu běžného zdaňovaclho obdobl,
b) u ostatnlch poplatnlků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 1. června a do 30. listopadu běžného zdaňovaciho

obdobi.
Nep'esáhne-II ročni daň z nemovitosti částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 1. června běžného

zdaňovaciho obdobi. Ke stejnému datu lze daň z nemovitosti zaplatit najednou Ipf! vyššl částce.
Rozdll mezi daňovou povinnosti, která je splatná podle hromadného předplsného seznamu, a částkou, která byla již na dani,

splatné najednou nebo v zákonných splátkách, zaplacena a zvýšeni daně vyměřené z důvodu, že přtznánl nebylo podáno včas,
je splatné do 30 dnů ode dne, jimž končl vyloženi hromadného předplsněho seznamu.

Z částek, které nebyly zaplaceny včas, se platl úrok z prodlenl za každý den prodlenl, počinaje dnem nflsledujicim po dni
splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původnlho dne splatnosti.

Splatnfl a nezaplacená daň, včetně pflslušenstvl daně, se vymáhá výkonem daňové nebo soudni exekuce.
Poplatnlkům, kteří nejsou uvedeni v hromadném předplsnérn seznamu, byla vyměřena celková daňová povinnost v územ nim

obvodu přislušného finančniho úřadu dnem zákonného terminu pro podáni daňového přlznánl v částce daně ve výši, jak jí
naposled stanovil pravomocně správce daně, nebo jim bude zaslán platebni výměr.
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