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Vaše značka:  
Ze dne: 28. 01. 2021 
Č. j.: MULTM/0005820/21/KST/ECh 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 03. 02. 2021 
 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážení, 
 
dne 18.01.2021 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací: 

Požadované informace: 

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 
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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. 

 

Poskytnuté informace: 

1) počet exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) vedených městem Litoměřice jako oprávněným v nichž jsou 
vymáhány 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) je 0; 

2) počet exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) 
vedených Městským úřadem Litoměřice, jako správcem daně, v nichž správce daně 
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) je 0; 

3) Ne, město Litoměřice neuzavřelo 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); 

4) počet exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) vedených městem Litoměřice jako oprávněným v nichž jsou 
vymáhány jiné pohledávky 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) je 0.  

 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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