Městský úřad Lipník nad Bečvou
Odbor finanční
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
Vaše čj.
Ze dne

:
:

Naše čj.
: MU/12749/2020/OF-MPP1
Počet listů
:1
Počet příloh
:0
Počet listů/svazků příloh : 0/0
Počet a druh příloh v digit. podobě : 0
Vyřizuje
: Simona Šromová
Telefon
: 581 722 218
E-mail
: sromova@mesto-lipnik.cz
Spisový znak
: 178.4
Skartační znak
: S/5
Datum:

: 02. 07. 2020

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Městský úřad Lipník nad Bečvou, správce místních poplatků, dle ustanovení § 50 odst. 1
zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
oznamuje, že
od 03. 07. 2020 do 03. 08. 2020
je v budově Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Odbor finanční, náměstí T. G. Masaryka
89/11, Lipník nad Bečvou, 1. patro, č. dveří 30, v úředních hodinách:
pondělí a středa:
úterý a čtvrtek:
pátek:

08:00 – 11:15
08:00 – 11:15
08:00 – 11:15

12:00 – 17:00
12:00 – 14:30
12:00 – 13:30

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. 9/2020,
č.j.: MU/12615/2020/OF-MPP1 ze dne 01. 07. 2020

O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2019
fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, neboť poplatek nebyl
zaplacen ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2018, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po
jeho zpřístupnění, tj. 04. 08. 2020 (§50 odst. 2 daňového řádu).
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatkovému subjektu
zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovenému poplatku (§50 odst. 3 daňového
řádu).
otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Ing. Tomáš Přikryl, v. r.
vedoucí Odboru finančního

