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ID datové schránky: r59ay5q   

 

       V Praze dne 26.1.2021 

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

 

 

Dovoluji si Vás požádat o informace spočívající ve sdělení  
 

 

1) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá 
poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření 
poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto 
exekučních řízeních u konkrétního exekutora; 

2) počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) 
vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz 
systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po 
povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. 
osobami mladšími 18 let) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s 
uvedením subjektu, který je vymáhá; 

3) zda Vaše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti 
spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud 

jde o poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy; 

4) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) vedených Vaší obcí v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá jinou 

pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení 
vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení o jaký typ 
pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního 
exekutora. 

 

 

V případě zájmu o doplnění či upřesnění žádosti, nás, prosím, kontaktujete  
na tel. č.: 602 363 026  

 

S pozdravem  

 

Vlastimila Feistingerová 

Člověk v tísni, o.p.s 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-mistnich-poplatcich-11395.html
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=pr&cislo=69223
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-mistnich-poplatcich-11395.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-mistnich-poplatcich-11395.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-mistnich-poplatcich-11395.html
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č.j.: 206/2021 V Holoubkově dne 24. února 2021 

 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se 
vedení exekucí vůči nezletilým osobám, ve kterých Obec Holoubkov vystupuje jako 
oprávněný, Vám tímto sděluji odpovědi podle jednotlivých bodů: 
 

1) žádné 

 

2) žádné 

 

3) neuzavřela 

 

4) žádné 

 

 

 

S pozdravem 

 

(otisk úředního razítka) 
 

 Ing. Lukáš Fišer 
 starosta obce 


