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Pozemkové úpravy katastrálního území Háj u Habartic

Vážený pane starosto,
v průběhu roku 2019 byla ukončena pozemková úprava katastrálního území č. 636321 –
Háj u Habartic, které spadá pod Vaši obec.
Vlastníci nemovitých věcí, kteří jsou poplatníky daně z nemovitých věcí ve výše uvedeném
katastrálním území, mají, pokud došlo k pozemkové úpravě ke změnám v katastru
nemovitostí, povinnost do 31. ledna 2020 tyto změny nahlásit příslušnému správci daně a
to buď
- dopisem, pokud nastalé změny nezpůsobí změnu daňové povinnosti
např.: je změněn stav pozemku nikoli jeho výměra
nebo
- podáním daňového přiznání (dílčího daňového přiznání), pokud nastalé změny
způsobí změnu daňové povinnosti
např.: došlo ke změně výměry pozemku.
Dovolujeme si Vás požádat o informování majitelů nemovitých věcí ve výše uvedeném
katastrálním území formou vyvěšení tohoto dopisu na oficiálních stránkách Vaší obce jako
informaci pro občany, popřípadě jiným vhodným způsobem, např. uveřejněním v obecním
zpravodaji.
Spolu s tímto dopisem zasíláme, pro lepší orientaci a pochopení celé situace, informační
leták ČÚZK k obnově katastrálního operátu.
Pokud si poplatník nebude jist, zda stačí zaslat informace o změnách nebo je potřeba podat
daňového přiznání, doporučujeme obrátit se na příslušné územní pracoviště Finančního
úřadu pro Liberecký kraj, které spravuje jeho spis k dani z nemovitých věcí (buď podle
bydliště, popřípadě, pokud nebydlí v Libereckém kraji, tak na územní pracoviště, v jehož
územní působnosti se nemovitost nachází).
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Předem Vám děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Eva Dvořáková
vedoucí oddělení
Příloha:
- informační leták ČÚZK

Kontakty na územní pracoviště v Libereckém kraji:
Územní pracoviště v Liberci
Adresa: 1. máje 97, 460 02 Liberec
Telefon: 485 211 111
Územní pracoviště ve Frýdlantě * (Liberec)
Adresa: Komenského nábřeží 680, 464 01 Frýdlant
Telefon: 485 211 711
Územní pracoviště v České Lípě
Adresa: Pátova 2892, 470 43 Česká Lípa
Telefon: 487 808 111
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou
Adresa: Podhorská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 339 111
Územní pracoviště v Novém Boru * (Česká Lípa)
Adresa: B. Egermanna 245, 473 01 Nový Bor
Telefon: 487 714 311
Územní pracoviště v Semilech
Adresa: Vysocká 140, 513 01 Semily
Telefon: 481 660 111
Územní pracoviště v Turnově
Adresa: Havlíčkovo náměstí 54, 511 01 Turnov
Telefon: 481 360 111
Územní pracoviště v Tanvaldě * (Jablonec nad Nisou)
Adresa: Krkonošská 350, 468 41 Tanvald
Telefon: 483 360 302
Územní pracoviště v Jilemnici
Adresa: Jungmannova 151, 514 01 Jilemnice
Telefon: 481 564 111
* Od 16. ledna 2020 přechází tato územní pracoviště do optimalizovaného režimu. Na těchto
pracovištích bude zajištěn provoz v úředních dnech pro podávání daňových přiznání. Celý spis
daňového subjektu bude veden pod spadající územní pracoviště – uveden v závorce.

