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Poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

Město Bílina obdrželo 11.07.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o sdělení:

1. Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekuovaných osob), kterých se
Milostivé léto mohlo týkat;

2. Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kde bylo
Milostivé léto skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce);

3. Kolik je výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat;

4. Kolik je výše (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skutečně využito;

5. Jakým způsobem jste příp. informovali “povinné” (dlužníky) o možnosti využít akci Milostivé
léto;

6. Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky;

7. Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní
pohledávky;

8. V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále
pokračovala;

9. Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na
náklady kauce (500Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala;

10. Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na
náklady kauce 500 Kč);

11. Kolik osob má u vás trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny (tj. “obecní úřad”);

12. Kolik z nich má exekuci, u které jste tzv. “oprávněným” (věřitelem);
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Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme:

1. Město Bílina eviduje 1.369 případů exekucí, kterých se týkala akce „Milostivé léto“;

2. Milostivé léto skutečně využilo u města Bílina 6 dlužníků (došlo k vyřešení exekuce);

3. Celkem město Bílina vymáhá částku ve výši 3.100.535 Kč, které se Milostivé léto mohlo týkat;

4. Akcí „Milostivé léto“ byla ve městě Bílina vyřešena jistina ve výši 11.125 Kč;

5. Město Bílina informovalo “povinné” (dlužníky) o možnosti využít akci Milostivé léto v místním
tisku Bílinský zpravodaj, dále na úřední desce Městského úřadu Bílina, na webových
stránkách města, a taktéž město spolupracovalo s nadací Člověk v tísni na vydání
informačního letáku;

6. Město Bílina mělo celkem 640 případů bagatelních pohledávek;

7. Celková jistina (vymáhaná částka) případů tzv. bagatelní pohledávky činila 674.973 Kč;

8. Město Bílina zaplatilo zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala u
2 případů;

9. Celková jistina (vymáhaná částka) případů, za které byla zaplacena záloha, činila 2.500 Kč;

10. Kritériem pro platbu zálohy byla rozpracovanost daného případu u soudního exekutora
(úspěšnost vymáhání) a dále, zda daný dlužník spolupracoval se soudním exekutorem;

11. Trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny (tj. na Městském úřadu v Bílině) má celkem 423
občanů;

12. Exekuci má celkem 191 občanů, kteří mají hlášený trvalý pobyt na Městském úřadu v Bílině.

S pozdravem

Ing. Michaela Vršková
vedoucí finančního odboru




