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Žádost o poskytnutí informace 

Dobrý den, 

dle zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádám O poskytnutí následujících informací: 

jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) - 

pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo Využíváte 
Služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/Z001 
Sb., exekuční řád? 

Zároveň žádám O informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím daňové exekuce 
podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu nebo O 
vymáhání požádáte příslušný celní úřad? 

Zároveň žádám O informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím Soudního 
exekutora podle exekučního řádu, zda máte uzavřenu Smlouvu s konkrétním 
exekutorem, a pokud ano, S jakým, nebo zda vždy využíváte Služeb stejného exekutora, a 
pokud ano, jakého. 

Žádám o zaslání informace na e-mail 

Předem děkuji za Vaši odpověd'. 

S pozdravem,
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_ Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 

Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/22430/2017/OPŽ/nov Vyřizuje: Zdeňka Nováková 
Ze dne: Číslo spisu: 1709/2017 Tel: 465 514 323 

Poč. listů: 1 E-mail: novakOva@muuo.cZ 
Poč. příloh: 0 Datum: 27.07.2017 
Poč. lis. př.: O Místo: Ústí nad Orlicí 

Odpověd' na žádost o informaci ze dne 14. 7. 2017 

Na základě žádosti, ze dne 14. 7. 2017, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., 
osvobodném prıstupu kinformacím, ve Znění pozdejsıch předpisů, Vám sdělujeme následující 
informace týkající se vymáhání daňových nedoplatků. 

Daňové nedoplatky (nezaplacené místní poplatky) město Ústí nad Orlicí vymáhá prostřednictvím 
daňové exekuce podle Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Daňovou 

ıv exekuci provádívýlučně Finanční Odbor Městského uradu Ústí nad Orlicí. 

V případě daňových nedoplatků za nezaplacené pokuty využíváme služeb soudního exekutora, který 
vymáhá nedoplatky podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouvu se žádným exekutorem uzavřenu nemáme, zpravidla využíváme služeb Exekutorského 
úřadu Chrudim. 

S pozdravem 

Mgr. Marian Rada 
vedoucí Odboru 
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