STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor školství a sociálních věcí
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Vážený pan

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

8. 8. 2022

CJ MML 170745/22
JUDr. Žáčková/485 244 966
SKHU/2022/RŽ/71
SZ CJ MML 170745/22/2
Počet listů 2

Vyřizuje / telefon

Počet příloh 0

Liberec

16.8.2022

Počet listů, sv. příloh

Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Vážený pane magistře,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, Vám k jednotlivým Vašim požadavkům níže sdělujeme:
1. Milostivé léto – dotazy na případy, kdy jsme byli v exekucích tzv. „oprávněným“
(věřitelem):
a) Kolik je případů, kterých se milostivé léto mohlo týkat?
- počet exekucí: 57
- počet exekuovaných osob: 61
b) Kolik je případů, kdy bylo Milostivé léto skutečně využito (došlo k vyřešení
exekuce)?
- počet exekucí: 6
- počet exekuovaných osob: 6
c) Kolik je výše jistiny (námi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat?
3 767 233 Kč
d) Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito?
314 042 Kč
e) Jakým způsobem jste příp. informovali „povinné“ (dlužníky) o možnosti využít
akci Milostivé léto?
Dlužníky jsme informovali v místním tisku (Liberecký zpravodaj).
2. Exekuce na „bagatelní pohledávky“ – tj. jistina do 1500 Kč a starší než 3 roky
k 1.1.2022 (jak je definováno v zák. 286/2021 Sb., Čl. IV bod 18.) – dotazy na případy,
kdy jsme byli u exekucí tzv. „oprávněným“ (věřitelem):
a) Kolik jsme měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky?
0 exekučně vymáhaných „bagatelních pohledávek“.
(U místních poplatků a pokut bagatelní pohledávky vymáháme formou
daňové exekuce, vlastními silami, nepředáváme soudním exekutorům.)
b) Jaká byla celková jistina (námi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv.
bagatelní pohledávky?
0 Kč
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c) V kolika případech jsme zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby
exekuce pokračovala?
0
d) Jaká je celková jistina (námi vymáhaná částka) případů, za které jsme zaplatili
zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?
0 Kč
e) Podle jakých kritérií jsme se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili
jsme zálohu na náklady kauce 500 Kč)?
Neměli jsme takové případy.
3. Trvalý pobyt v sídle ohlašovny
a) Kolik osob má trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny (tj. „obecní úřad“)?
K 8.8.2022 je to 2832 osob.
b) Kolik z nich má exekuci, u které jsme tzv. „oprávněným“ (věřitelem)?
Na dluhy osob s trvalým pobytem na ohlašovně neevidujeme pravomocné
exekuční příkazy.
S pozdravem

JUDr. Renata Žáčková, v.r.
právník odboru školství a sociálních věcí
podepsáno elektronicky
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