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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 

Vážení, 
 

k Vaši žádosti ze dne 18.1.2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující: 
 
bod 1,2) - neevidujeme žádné exekuční případy, u kterých se jedná o pohledávky vymáhané 
za neuhrazený místní poplatek za provoz systému shromažďování odpadů za nezletilými 
 
bod 3) viz příloha 
 
bod 4) odbor správních činností a matriční úřad sdělil následující:  
k této žádosti sděluje správní orgán to, že v rámci řízení o přestupcích ve smyslu zák. čís. 
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zák. čís. 500/2004 Sb. 
správního řádu jsou veškerá řízení neveřejná a proto nelze sdělovat jakákoliv data k těmto 
řízením, včetně generálií osob, čísla spisů i exekučních řízení. Bc. Ladislav Androvič 
(přestupková agenda) 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Tomáš Bartoň 

vedoucí ORIŽP 

 

 

mailto:posta@ceska-kamenice.cz
mailto:posta@ceska-kamenice.cz


 

Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.clovekvtisni.cz 
Tel.: (+420) 226 200 400, fax: (+420) 226 200 401, e-mail: mail@clovekvtisni.cz 

IČ: 25755277 DIČ: CZ25755277 
 

Městský úřad Česká Kamenice 

Náměstí Míru 219, 407 21 Česká 

Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg 

 

       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. 

602363026  

 

S pozdravem  

 

Vlastimila Feistingerová 

Člověk v tísni, o.p.s 
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