Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA
Čj.:
741969/20/2900-11460-712505

V E Ř E J N Á

dne
Elektronicky podepsáno
21. 04. 2020
Ing. Hana Krejčová
ředitel finančního
úřadu

V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina
v úředních hodinách (případně
změny
úředních
hodin
jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
pondělí
od 8:00
do 17:00 hodin
středa
od 8:00
do 17:00 hodin
po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 741715/20/2900-11460-712505,
jímž
se
uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným
k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za
nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
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. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy
České republiky
http://www.financnisprava.cz.

L.S.

Ing. Hana Krejčová
ředitelka finančního úřadu

Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 86/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.
Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis
byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v
souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky
vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 21.04.2020 12:27:31 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11571160(0xB08FD8)
Platnost: od 16.09.2019 do 15.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ing. Hana Krejčová, Česká republika - Generální finanční ředitelství
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu )
Číslo časového razítka: 222546455 ( 0D 43 CA 17 )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.)
Datum a čas z razítka: 21.04.2020 12:27:31

Identifikační údaje ověřovací doložky
Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 22.04.2020 17:30:02
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Heřmanice 2 , 58282 HEŘMANICE
Ověřující organizace: Obec Heřmanice
Ověřující osoba: Horák Martin

