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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

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. 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

K žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt sděluje následující: 

 

k bodu č. 1) 

Město Litovel vede prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Jan Valenta, Exekutorský úřad 

Olomouc, Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc, 33 exekucí,  č. j.: 196Ex654/14; 

196Ex4272/14; 196Ex789/14; 196Ex624/16; 196Ex785/14; 196Ex4289/14; 196Ex5487/12; 

196Ex90/16; 196Ex94/16; 196Ex92/16; 196Ex93/16; 196Ex89/16; 196Ex5521/12; 

196Ex636/16; 196Ex3497/12; 196Ex1215/14; 196Ex3343/14; 196Ex4403/14; 196Ex8174/14; 

196Ex220/16; 196Ex1235/14; 196Ex640/16; 196Ex1245/14; 196Ex1260/14; 196Ex4381/14; 

196Ex5767/12; 196Ex816/15; 196Ex4345/14; 196Ex2488/11; 196Ex4760/12; 196Ex2495/11; 

196Ex2500/11; 196Ex1387/14; 196Ex363/16.  

 

k bodu č. 2) 

Město Litovel nevede žádné exekuce. 

 

 

 

 

 

 

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


k bodu č. 3) 

Město Litovel nemá uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti 

spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků. 

  

 

k bodu č. 4) 

Město Litovel vymáhá ve dvou případech pohledávky, které se týkají neuhrazení správního 

trestu – pokuty. Čísla jednací exekučních řízení zmiňovaného soudního exekutora (viz. bod 2): 

196EX1190/17 a 196EX1203/17. 

 

 

Informaci zpracoval:  

18. 1. 2021 Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI 


