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ŇĹĚSTO BRUMOV-BYLNICE
,l

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

l

VÁŠ DOPIS Č.J.:
ZE DNE:
NAŠE Č.J.:
VYŘIZUjE:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:

10. 7. 2022
MUBB/SO/3722/2022
Ing. Karla Mudráková
577 305 127
karlamudrakova.meu@brulnov-bylnice.cz
19.07.2022

Informace poskytnuté dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Tímto Vám sdělujeme požadované informace dle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu
k informacím.

Odpovědi na otázky uvedené níže:
ad l)
a) 1 případ
b) 1 případ
C) 54 339,- Kč
d) 54 339,- Kč
e) dlužník reagoval dříve, než došlo k informování
ad 2)
a) 16 případů
b) 14 954,- Kč
C) O
d) O
e) efektivita návratnosti
ad 3)
a) k 12. 7. 2022 se jedná o 169 osob
b) 6 osob
S pozdravem
Vedoucí finančníh

"dboru

Ing. Karla Mudr' ová

Město Brumov-Bylnice
H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice

IČ: 00283819, DIČ: CZ00283819
Č. ú.: l9j407l01369/0800
Tel.: 577 305 Ill

radnice@brumov-bylnice.cz
www.brumov-bylnice.cz
ID datové schránky: rqcb3a2

Žádost o 'nformace dle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném př"stupu k 'nformacím
Váženi,

žádám Vás o poskytnuti nás|edujÍcÍch informaci:

1. Milostivé léto* - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucítzv. "opravěným" (věřitelem):
a) Kolik je případů (uvedie prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kterých se Milostivé léto
mohlo týkat?
b) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekuci, popř. i počet exekvovaných osob), kde bylo Milostivé léto
skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)?
c) Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat?
d) Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito?
e) jakým způsobem jste příp. informovali "povinné" (dlužníky) o možnosti využít akci Milostové léto?
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., ČI. lV bod 18.) - dotazy na případy, kdy jste byli u exekucítzv. "opravěným" (věřitelem):
a) Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky?
b) jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní pohledávky?
C) V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 KČ) tak, aby exekuce dále pokračovala?
d) jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500
KČ) tak, aby exekuce dále pokračovala?
e) Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na náklady
kauce 500 KČ)?
3. Trvalý pobyt v sIdle ohlašovny
a) Kolik osob má u vás trvalý pobyt hlášený v sIdle ohlašovny (tj. "obecní úřad")?
b) Kolik z nich má exekuci, u které jste tzv. "oprávněným" (věřitelem)?
Děkuji předem,
s pozdravem

* Milostivé léto je v zákonech upraveno: Část druhá ČI. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony.

