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QBECNI URAD KARLIK

Doručeno: A'. j?-,mi:'
č-j
Početlistů,

Počet příloh a listů:

Dobrý den,

Nelistinné přílohy'

l

b, '

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 za 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. 120/2001 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'7
Zároveň žádám o informaci, zda máte uzavřenou smlouvu s konkrétním
exekutorem, a pokud ano, s jakým.

Předem děkuji za Vaši odpověď'.
S pozdravem,

Al,

Q)
OBECKARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 25771 1074, e-mail: urad@obeckarlik.cz

*

č.j. OUK-12/2018/OP

Věc :

V Karlíku dne 3.1.2018

spis. zn. SZ_1661/2017

Poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ")

Obec Karlík jako povinný subjekt dle § 2 odst. l, (dále také jen ,,povinný subjekt" nebo ,,Obec")
obdržela žádost
252 67
Planeta Země, (dále též ,,žádost" a ,,žadatel"), dne 28.12.2017, č.j. OUK1661/2017/DP, o poskytnutí informace týkající se vymáhání pokut a využívání služeb exekutora.
Obec Karlík, tímto dle § 14 InfZ poskytuje žadatelem požadované informace :
Otázka žadatele Č. l :
jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky za 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. 120/2001 Sb., exekuční řád?
Odpověď' : v naší obci se jedná zejména o místní poplatky. Nedoplatky se vymáhají podle daňového řádu.
Otázka žadatele č. 2 :
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 celní
úřad ?

Odpověď' : vymáhá pracovník našeho úřadu
Otázka Žadatele Č. 3 :
Zároveň žádám o informaci, zda máte uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano,
s jakým.

Odpověď' : nemáme
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Ing. Marie Sommerová
starostka obce Karlík
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