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Poskytnutí informací 

 

 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na náš úřad dne  

7. 3. 2022, Vám zasíláme níže uvedené informace:  

 

1) Přikročila Vaše městská část k uveřejnění reklamy/avíza/anonce o blížící se splatnosti daně 

z nemovitých věcí, místního poplatku za svoz komunálního odpadu, či poplatku ze psů? U každé 

možnosti, prosím, uveďte, kterou daň sensu largo jste příp. avizovali 

 

a) Na webových stránkách městské části: 

Na webových stránkách městské části avizujeme splatnost místního poplatku za svoz komunálního 

odpadu a poplatku ze psů.  

K poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z pobytu a poplatku ze vstupného jsou 

k dispozici obecné údaje o jejich splatnosti.  

Splatnost daně z nemovitých věcí avizujeme v případě žádosti Finanční správy ČR. 

 

b) Ve Zpravodaji městské části: 

Ve Zpravodaji městské části avizujeme splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu 

a poplatku ze psů.  

Splatnost daně z nemovitých věcí avizujeme v případě žádosti Finanční správy ČR. 

 

c) Hlášením v místním rozhlase: 

Hlášením v místním rozhlase neavizujeme splatnost žádné daně. 

 

d) Umístěním na reklamních plochách obce: 

Na reklamních plochách obce neavizujeme splatnost žádné daně. 

 

e) Přes mobilní aplikaci (Mobilní rozhlas/Česká obec): 

Přes mobilní aplikaci Česká obec avizujeme splatnost místního poplatku za svoz komunálního 

odpadu a poplatku ze psů.  

 

f) Jiným způsobem:  

Na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany jsou k dispozici informace o splatnosti všech uvedených daní. 

Obsah aktualit webových stránek a mobilní aplikace Česká obec zveřejňujeme i na profilu „MČ 

Brno-Tuřany – oficiální“ na Facebooku. 
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FAX: 

E-MAIL: 

 

DATUM: 



   

2) Je možné kvantifikovat náklady spojené s takto poskytnutou službou poplatníkům těchto 

daní/poplatků? 

Není to možné kvantifikovat.  

 

 

S pozdravem 

   

 

 

Mgr. Jiří Polák 

tajemník 

ÚMČ Brno-Tuřany 

 


