
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Hálkova 14
3g5 72 PLZEŇ 3
čj , , 97ggL4/r.6/23og- 11460_401159

V Plzni
dne

Etekt ronicky podepsáno
26. 04. 2016
Kasl Roman

ředitel finančního
ú řadu

vEŘEJNÁ vyHlÁšxn

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016

pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský krajje na všech územních

ve dnech pondělí
st ředa

od 8:00 do
od 8:00 do
od do
od do
od do

17:00 hodin
17:00 hodin

hodin
hodin
hodín

jínž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITýCH VĚcí NA RoK 2016.

Seznam všech územních pracovišt finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
přístušné části, zveřejněném ve Fínančním zpravodaji č. 8/20L? a na
internetových stránkách Finanční správy http: / lvaru.financnisprava.cz.

hromadný předpisný
hromadný předpisný
hromadný předpísný
hromadný předpísný
hromadný předpisný
hromadný předpísný
hromadný předpisný

zpřístupněn k nahlédnutí

seznam čj.
seznam čj.
seznam čj,
seznam čj.
seznam čj.
seznam čj.
seznam čj.

968588/ 16 / 23a0 - 11460 - 401159,
968589/ 16 / 23go - 11460 - 401159,
968590/16 /2390- 11460-40t 159,
96859 1/ ].6 / 23ag - 11460 - 40 1159,
968592 / L6 / 2300 - 1 1460 - 40 ]- 159,
968593/ 16 /23og - 1 1460 - 40 1159,
968594 / L6 / 230g - 1 1460 - 40 1 ]-59,
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oB§C KUNĚ,IOVICE
řiunéj,:lvice 28

, 330 35 Líšťan;,
IC: 00573086, Tel;377 927 a7a

! j , i/ , i Ic: 00ť3086, '|e1,: 3zz 92z ry. lředitel f inančního ú řadu
{/hEnť, tťy' u,\ , ,/?:4 ,/a/ól a/5- rey'l/1,za
VJ_IH lr,tí/,1.1-t'. ) /? 

'^ro 
r

L. s.

'Zlraí 
,lr,,túry', 4 C á? žě4/


