MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Ve Vodňanech dne 26.11.2019

Záznam o poskytnutí informace
povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) tento záznam o
poskytnuté informaci:
Datum podání:

23.10.2019

Žadatel:

xxxxxxxxx

Obsah požadované informace:
Žádost o poskytnutí následujících informací:
1) Dne 20.8.2018 pod sp. zn. xxxxxxxxx č.j. xxxxxxxxx Váš úřad uložil pokutu ve výši 35.000,00 Kč + náklady
řízení ve výši 1.000,00 Kč osobě xxxxxxxxxxxxx. V souvislosti s tímto Vás žádám o sdělení, zdali tato
pokuta vč. nákladů řízení byla řádně uhrazena a pokud ano, tak jakým způsobem. Zároveň Vás v případě
uhrazení těchto prostředků žádám o zaslání dokladu o přijetí této platby (kopie příjmového dokladu či
bankovní transakce apod.).
2) V případě, kdy výše uvedená pokuta (či náklady řízení) uhrazena nebyla, Vás žádám o sdělení, jakým
způsobem Váš úřad ve věci vymožení těchto prostředků dále konkrétně postupuje.
Žadateli bylo sděleno následující:
1) Finanční prostředky dle výše uvedeného rozhodnutí nebyly zaplaceny.
2) Při vymáhání nezaplacených pokut postupuje Městský úřad dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen „daňový řád“. V současné době probíhá shromažďování informací
potřebných pro daňovou exekuci. Základní lhůta pro vymáhání daňových nedoplatků ode dne splatnosti
činí 6 let (§160, daňový řád). Daňové exekuce provádí Městský úřad vlastními silami. V případě, že
nebude možno uskutečnit daňovou exekuci, bude využita další možnost dle daňového řádu, tj. vymáhání
soudním exekutorem. Při vymáhání daňových nedoplatků se dodržují zásady daňového řádu, např. volba
způsobu daňové exekuce tak, aby náklady spojené s daňovou exekucí, které hradí dlužník, byly co nejnižší
(§ 175, odst. 2, daňového řádu).
Způsob vyřízení: Odpověď byla žadateli zaslána na uvedený e-mail.
Za poskytnutí informací nejsou účtovány náklady.
Žádost vyřizoval:
Ing. Marta Kodádková
Vedoucí finančního odboru
Telefon
E-mail
383379180
kodadkova@muvodnany.cz
Bankovní spojení:
KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100
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