
Finanční úřad pro Středočeský kraj 

Na Pankráci  1685/17,19, 140 00 Praha 4 

 

Územní pracoviště v Příbrami 

Čs. armády 175,  Příbram 261 01 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                               Datum: 4. 2. 2020 

                                                                                                       

  

vyřizuje: Dana Oborníková, Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení 

Tel.: (+420) 318 473 404 

E-mail: Dana.Obornikova@fs.mfcr.cz 

ID datové schránky: v3bn5ub 

 

 
 

 

 

Informace k možnosti podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 

2019 

 

     V příloze Vám zasíláme informační leták ohledně možnosti podat daňové přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob za rok 2019 na vytipovaných místech v působnosti Územního 

pracoviště v Příbrami a  Územního pracoviště v Dobříši včetně využití dalších nabízených 

služeb v souvislosti s podáváním daňového přiznání. 

      Žádáme Vás o zajištění informovanosti občanů způsobem v místě obvyklým (místní tisk, 

úřední desky, kabelová televize, místní rozhlas apod.). 

 

 

Děkujeme za spolupráci 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

                                                                                                           Ing. Petr Šebek v. r. 

                                                                                                                   ředitel sekce 
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FINANČNÍ  ÚŘAD  PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ 
ÚZEMNÍ  PRACOVIŠTĚ  V PŘÍBRAMI A V DOBŘÍŠI 

INFORMUJE  VEŘEJNOST 
 

 

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Příbrami a v Dobříši informuje 
všechny daňové poplatníky, že v  rámci služeb poskytovaných veřejnosti bude možné 
podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 i na níže 
uvedených místech, kde budou přítomni pracovníci územního pracoviště. 

Městský úřad 
v Březnici 

Pondělí 2. 3. 2020  v době od 13:00  do 16:00 hod.          

Městský úřad Rožmitál 
pod Třemšínem 

Úterý    3. 3. 2020  v době od  8:00  do 11:30 hod. 

 a od 12:30  do 16:00 hod. 

Společenské centrum 
Jince Středa   4. 3. 2020  v době od 13:30 do 16:00 hod. 

Obecní úřad Hvožďany Pondělí 2. 3. 2020  v době od 13:00 do 16:00 hod. 

Obecní úřad Kamýk 
nad Vltavou 

Středa  4. 3. 2020  v době od 13:30 do 16:00 hod. 

Městský úřad  
Nový Knín 

Středa 4. 3. 2020  v době od 13:30 do 16:30 hod. 

    
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat vyplněné daňové 
přiznání a získat informace k vyplňování tiskopisů. 
 

Z technických důvodů zde nelze provádět příjem plateb daňových povinností v hotovosti. 
Můžete obdržet složenku pro případné zaplacení daně. 
         

K dispozici budou prázdné tiskopisy včetně všech potřebných příloh a poučení k vyplnění 
daňového přiznání.  

 

V souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

bude budova Územního pracoviště v Příbrami a v Dobříši otevřena 
v prodloužených úředních hodinách ve všech pracovních dnech: 

 

 23. 3. 2020 - 31. 3. 2020 8:00 – 17:00 hod. 

 

a ve středu 1. 4. 2020 8:00 – 18:00 hod. 

 

 
Finanční úřad pro Středočeský kraj 

Územní pracoviště v Příbrami a v Dobříši 



 

 

 

 
 


