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Městský úřad Rumburk 
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

odbor životního prostředí 
orgán ochrany zvířat 

 

Číslo jednací: OŽP/29522-21/-6338-19/Dami 
Spisová značka: OŽP/6338-19/16 
Zpracovatel: Ing. Dana Milčínská         
Datum: 29.07.2021 
 
David Šebík 
náměstí Míru 1 
407 77 Šluknov 
 

Upozornění na nedoplatek 
 
 

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností, specifikovaný podle § 66 
odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odstavce 
1) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, kontrolou plnění Vaší poplatkové 
povinnosti v evidenci nedoplatku k dnešnímu dni zjistil, že jste v prodlení v úhradě splatného 
nedoplatku v částce 1000 Kč, slovy: tisíckorunčeských a úhradě nákladů za řízení v částce 
1000 Kč, slovy: tisíckorunčeských podle vykonatelného a pravomocného příkazu za 
spáchání přestupku na úseku ochrany zvířat č. j.: OŽP/29036-19/2192-19/Dami ze dne 
17.07.2019, v právní moci dne 15.08.2019, uložené orgánem ochrany zvířat, při Městském 
úřadu Rumburk, odboru životního prostředí. 
 

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí Vás proto upozorňuje na vzniklý nedoplatek 
a vyzývá k jeho zaplacení, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto upozornění na účet 
Města Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk u Komerční banky, pobočka 
Rumburk, Rumburk, č. ú.: 78-5141770247/0100, a to pod následujícími VS: 
 

a) Pokuta pod variabilním symbolem 9015000333, částka ve výši 2000 Kč, slovy: 
dvatisícekorunčeských. 

b) Náklady řízení pod variabilním symbolem 9018000745, 1000 Kč, slovy: 
tisíckorunčeských. 

 
 

Nebudou-li nedoplatek v této lhůtě zaplacen, bude přikročeno k vymáhání nedoplatku 
daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudu nebo soudním exekutorem. V takovém 
případě budete povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale též i náklady spojené 
s jeho vymáháním, čímž vaše celková poplatková povinnost bude mnohem vyšší než 
samotná dlužná částka. 
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Dále Vás upozorňujeme na možnost podání žádosti na posečkání podle ust. § 156 daňového 
řádu a rozložení splátky.  
 
 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
Ing. Jiří Latislav 
oprávněná úřední osoba 
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk 
 
 
Rozdělovník: 

1. David Šebík, náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov 

 
 

    1x vlastní 
 
Vypraveno dne:  
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