ŽÁDOST ze dne 03.02.2019
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Žádám o informace, které se týkají statistiky vymáhání pohledávek:
1. Jaké druhy pohledávek obec vymáhá (např. jaké místní poplatky, pokuty,
nájmy atd.)
2. Kolik úředníků se na přímém vymáhání podílí
3. Zda je využíváno pomoci soudních exekutorů
4. Kolik bylo v evidenci dlužníků k 31.12.2018
5. Jaká je celková částka (v Kč) neuhrazených pohledávek k 31.12.2018
6. Jaká částka (v Kč) byla vymožena v roce 2016 z postoupených pohledávek k
vymáhání
7. Jaká částka (v Kč) byla vymožena v roce 2017 z postoupených pohledávek k
vymáhání
8. Jaká částka (v Kč) byla vymožena v roce 2018 z postoupených pohledávek
k vymáhání

Informace žádám zaslat na uvedený e-mail.

Děkuji.

Datum narození:
Adresa trvalého pobytu
E-mail:

ODPOVĚĎ ze dne 04.02.2019

Vážená paní
dne 03.02.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Sdělujeme Vám, že toto poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované
úhrady a to ve výši 2.800,00 Kč.
Zpoplatnění této informace je nutné vzhledem k mimořádně rozsáhlému vyhledávání
požadovaných údajů za období 3 let a je stanoveno následovně:
Mzda pracovníka na ekonomickém odboru v tarif. třídě 10 (viz. Sazebník úhrad za
poskytování informací podle zákonů č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb.,
zveřejněný na webových stránkách města) a to v délce 8 pracovních hodin, tj. 350,-Kč x 8h = 2.800,00 Kč.
Výše uvedenou částku musí tazatel uhradit na účet města vedený u České spořitelny,
číslo účtu: 19-0921388329/0800, pod variabilním symbolem 1361.
Pokud nebude úhrada zaplacena v souladu s § 17 odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, bude Vaše žádost odložena.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf
radek.kriz@varnsdorf.cz
tel.: +420 417 545 101
www.varnsdorf.cz

