Informační povinnost správce daně dle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
Obecní úřad Horní Bludovice podává níže uvedené informace, a to jako správce peněžitých plnění,
při kterých se při jejich správě postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisu, a dále jako věcně a místně příslušný správce daně - místního poplatku:
- za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
- ze psů,
- za zvláštní užívání veřejného prostranství.
1. Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny na pondělí a středu 08:00-12:00 12:30-17:00 hodin
a na čtvrtek 08:00-12:00 hodin.
2. Podatelna správce daně je otevřena v prvním patře budovy Obecního úřadu Horní Bludovice (dále
jen „OÚHB“):
Příjem podání:
Pondělí
08:00-12:00 12:30-17:00
Úterý
zavřeno
Středa
08:00-12:00 12:30-17:00
Čtvrtek
08:00-12:00
Pátek
zavřeno
3. Informace o elektronické podatelně:
a) Elektronická adresa podatelny OÚHB: info@hornibludovice.cz
b) Rozsah přijímání datových zpráv: elektronická podatelna OÚHB je určena pro příjem
elektronických podání podepsaných zaručeným elektronickým podpisem (pokud je podpis
neplatný, s elektronickým podáním bude dále zpracováváno, jako by nebylo podepsáno),
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb.
c) Identifikátor datové schránky: r5abd9y
d) Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:
*.TXT Obecný text
*.HTN, *.HTML Hypertextový dokument
*.RTF Rich Text Format
*.DOC, *.DOCX Dokument Microsoft Word
*.XLS, *.XLSX Sešit Microsoft Excel
*.PDF Portable Document Format-Adobe Acrobat Reader
*.GIF Graphics Interchange Format
*.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group
*.TIF Tagged Image Format File
Technické parametry: ve velikosti do 10 MB (dokument včetně příloh)
e) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna OÚHB přijímá dokumenty
v digitální podobě: CD, DVD, USB FLASH.
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4. Seznam certifikátů úředních osob, které jsou oprávněny nahradit svůj vlastnoruční podpis
uznávaným elektronickým podpisem:
-

Ing. Petra Ficková, starostka, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis vydala PostSignum
QCA, Česká pošta, s.p. (IČ 47114983), platnost od 3.1.2019.
Ing. Monika Krčová, referent, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis vydala
PostSignum QCA, Česká pošta, s.p. (IČ 47114983), platnost od 12.9.2019.
Ing. Lucie Mokrošová, referent, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis vydala
PostSignum QCA, Česká pošta, s.p. (IČ 47114983), platnost od 23.8.2019.

5. Čísla bankovních účtů, na které jsou přijímány platby:
Číslo účtu:
1682050359/0800
Variabilní symbol:
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů = 1340
- místní poplatek ze psů = 1341
- místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství = 1343
Specifický symbol:
číslo popisné, v případě místního poplatku za užívání veřejného prostranství symbol sdělený
správcem daně (úřední osoba oprávněná k tomuto sdělení: Monika Krčová,
matrika.m@hornibludovice.cz, tel.: 731 359 717).
6. Právní předpisy, které se vztahují k působnosti správce daně:
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),ve znění pozdějších
předpisů
- Obecně závazná vyhláška Obce Horní Bludovice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Obecně závazná vyhláška Obce Horní Bludovice č. 7/2019, o místním poplatku ze psů
- Obecně závazná vyhláška Obce Horní Bludovice č. 8/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
Zpracovala dne 27.01.2020: Monika Krčová, referent
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