
Magistrát města Přerova
Odbor ekonomiky

Oddělení místních příimů
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

coviště: Bratrská 34, telefon: +420 581268 t1l (ústředna faxz +420 581268 279
.|. MMPr/O78048l20l6lOE V Přerově dne l6.06.20l6

Sp. sk, zrr.: l78.4. S 5

Vyřizuje: A.Bučková, L. Jarolímová, Ing. K. Herzogová
Tel,: 581 268 230, 581 268 297, 58l 268 296
e-mail: alena.buckova@prerov.eu

lenka j arolimova@prerov. eu

katerina.herzo gova@prerov.eu

vEŘEJNÁ vyHl,ÁŠra
Magistrát města Přerova, správce místnich poplatků, dle ustanovení § 50 odst. I zákona
č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,daňový řád"), oznamuje, že

od 17.06.2016 do 19.07.2016

je v budově Magistrátu města Přerova, odboru ekonomiky, oddělení místních příjmů,
Bratrská '709l34,2, patro, č. dveíí 42, v úředních hodinách:

ponděIi a středa: 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00
útery a čtvrtek: 8,00 - l1,30 a 12,30 - 15,00
pátek: 8,00 - 11,30 a 12,30 - 14,30

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.3/2016,
č. j.: MMPr/060036l2016lOE ze dne 16.06.2016

o vyMĚŘENí vrísrNÍuo popLATKI]

ZA PRovoZ SYSTÉMU, SHRoMÁžĎovÁt{Í, snĚnu, PŘEPRAVY, rŘínĚNí,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

za rok2074

ztíkorLrrým zástupcům nezletilých poplatníků, neboť výše uvedený místní poplatek nebyl zaplacen
ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené Obecné závaznou vyhláškou č. 612012,
o místním poplatku za píoyoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání
a odstraňováni komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

@**



za den doručení tohoto hromadného předpisného §eznamu se považuje třicáfý den po jeho
zpřístupnění, tj. 19.07.2016 (§ 50 odst.2 daňového řádu).

při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatkovému subjektu zpřístupněny
pouze údaje ťýkající se jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst. 3 daňového řádu).

Ing. Milena Lanáotská, v.r.
vedoucí oddělení místních příjmů

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Herzogová

Vyvěšenodne: 20 06, at$

Sejmuto dne:

@r,



Magistrát města Přerova
Odbor ekonomiky

Oddělení místnich příjmů
Bratrská 34, 750 l1 Přerov 2

racoviště: Bratrská 34, telefon: +420 58l 268 lll (ústředna), fax: +420 58l 268 27g
j. MMPri078046 l20 I6|OE V Přerově dne l6.06.20l6

Ev. č. : MMPr/O598 I 6 l20 l 61 02l OE
Sp. sk. zn.: l78.4. S 5

Vyřizuje: A.Bučková, L. Jarolímová, Ing. K. Herzogová
Tel.:58l 268230,581 268 297,581 268296
e-mail: alena.buckova@prerov.eu

lenka jarolimova@prerov.eu

katerina.herzo gova@prerov.eu

vEŘEJNÁ vyHrÁšxa
Magistrát města přerova, správce místních poplatků, dle ustanovení § 50 odst. 7 zákona
č. 28012009, daňový řád, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,daňový řád..). oznamuje, že

od 17.06.2016 do 19.07.2016

je v budově Magistrátu města Přerova, odboru ekonomiky, odděIení místních příjmů,
Bratrská 709134,2, patro, č. dveíí 42,v úředních hodinách:

ponděli a středa: 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00
úterý a čtvrtek: 8,00 - l1,30 a 12,30 - 15,00
pátek: 8,00 - 11,30 a 12,30 - 14,30

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.412016,
č. j.: MMPr/059816l20l6lOE ze dne 16.06.2016

O VYMERENI MISTNIHO POPLATKU

ZA PP(oYoZ SYSTÉMU, SHRoMAŽĎovÁt{Í, ssĚnu, PŘEPRÁVY, rŘínĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH OnPaĎŮ

za rok20l4

poplatníkům, kteři nezaplatili výše uvedený mistní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě
splatnosti stanovené Obecně závaznou lyhláškou č. 612012, o mistním poplatkl za proyoz systému
shromaŽďováni, sběru. přepravy, třídění. využívání a odstraňování komunálních odpadů. ve znění
pozděj ších předpisů.

@r,



za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho
zpřístupnění, tj . 19,07.2016 (§ 50 odst, 2 daňového řádu).

při nahlédnutí do hromadného předpisného sezlamu jsou poplatkovému subjektu zpřístupněny
pouze údaje |ýkaj icí se jemu stanovenému poplatku (§ 50 odst. 3 daňového řádu).

Ing. Milena Lanžhotská, v.r.
vedoucí oddělení místních příjmů

Za správnost vyhotovení: Ing, Kateřina Heuogová

Vyvěšenodne: 20, 36, 2016

Sejmuto dne:

@r*


