
       

    

 OBEC OSLNOVICE, Oslnovice 18, 671 07 Uherčice, IČO 00636908   

 

   

                                                                                                                          V Oslnovicích 29. 9. 2020 

 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
Obecní úřad Oslnovice jako správce daně podle ust. § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v souladu s ust. § 49 a ust. § 50 odst. 1 
daňového řádu 

 
oznamuje, 

 
že je od 29. 9. 2020  do 30.11. 2020 u správce poplatku, v budově Obecního úřadu Oslnovice, 
Oslnovice 18, v kanceláři OÚ ve dnech pondělí od 14.00 do 19.00 hodin a v pátek od 9.00 do 
12.00 hodin   
 

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OUOs - 001/2020, 
 
kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 všem poplatníkům, 
kteří nezaplatili uvedený místní poplatek včas nebo správné výši podle obecně závazné 
vyhlášky obce Oslnovice č. 1/2016. 
 

 

 

 

 
 
                                                                             Ing. Voříšek Jan, starosta obce                                                        
 

                              
  

 
 
 
Vyvěšeno dne   29.9.2020 

 
Sňato dne   
 

 

  

 

 

 



 

                                                                       

Obecní úřad Oslnovice  jako správce daně v souladu s §10 zákona 280/2009 Sb., 
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), v souladu s § 50 
odst. 1 daňového řádu oznamuje, že od 29. 9. 2020 do 30.11.2020 v budově 
obecního úřadu, je ve dnech pondělí od 14.00 do 19.00 a pátek 9.00 do 12.00 
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OUOs-001/2020, kterým je 
vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017, všem 
poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle 
obecně závazné vyhlášky obce Oslnovice č. 1/2016. 
 
 
Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den 
po jeho zpřístupnění (§50 odst.2 daňového řádu). 
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi zpřístupněny 
pouze údaje jemu stanovenému poplatku (§50 odst.3 daňového řádu).  
Proti vyměření místního poplatku se mohou poplatníci uvedeni v tomto hromadném 
předpisném seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně ve 
lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného 
předpisného seznamu. 
  
Vyměřený místní poplatek je splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí 
právní moci hromadného předpisného seznamu. 
  
Splatný a nezaplacený místní poplatek, včetně příslušenství, se vymáhá výkonem 
daňové nebo soudní exekuce. 
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