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       V Ústí nad Labem dne 18.1.2021 
 
 
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. 

 
S pozdravem  

Člověk v tísni, o.p.s 



 

Banka:  IČ: 00261718, DIČ: CZ00261718 
 

 
 
 

Městský úřad Varnsdorf 
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   Tel: +420 417 545 111 

      varnsdorf@varnsdorf.cz 
   http://www.varnsdorf.cz 

  
   
 

 
 
Žádost o poskytnutí informací 
 
Vážení, 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené dne 29.1.2021, vám sdělujeme, že toto 
poskytnutí je podmíněno zaplacením úhrady nákladů a to ve výši 3 000 Kč. 
 
Zpoplatnění této informace je nutné vzhledem k obsáhlosti ručního vyhledávání a prověřování 
jednotlivých spisů a je stanoveno následovně: 
mzda pracovníka ekonomického odboru v tarifní třídě 9 (viz Sazebník úhrad za poskytování 
informací podle zákonů č. 106/1999 Sb., a zákona č. 123/1998 Sb., zveřejněný na webových 
stránkách města) v délce 10 pracovních hodin, tj. 300 Kč x 10 h = 3 000 Kč. 
 
Výše uvedenou částku uhraďte na účet města číslo  pod variabilním 
symbolem   
 
Pokud nebude úhrada zaplacena v souladu s §17 odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bude Vaše žádost odložena. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Radek Kříž 
Tajemník MěÚ 
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