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O¢lpověd' na žádost o poskYtnllti informací po¢lle zák(?n& Č, 10{í/1999 Sb., q svQbQdn¢m přístµpu
k infQrmacím, ve znění pozdějšich "'

Městská část Praha-Dolní Chabry (dále jen jako ,,povinný subjekt") obdržela dne 07.08.2022 Vaši
žádost o informace vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 02020/2022. V souladu se zákonem
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacíin, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme
následující informace na Vaše dotazy:

l. Milostivé léto* - dotay na případy, kdyjste byli u exekucí tzv. ,,oprávněným " (věřitelem)."
a) Kolikje případů (uved'te prosím počet exekucí popř. i počet exekuovaných osob), kteiých

se Milostivé léto mohlo ýkat?
b) Kolikje případů (uvedie prosím počet exekuci, popř. i počet exekuovaných osob), kde bylo

Milostivé léto skutečně využito (došlo k vyřešení exekuce)?
c) Kolikje Yýšéjistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo ýkat?
d) Ko/ikje Yýšě (splacené) jistiny, kde bylo Milostivé léto skuteČně vyuŽito?
e) jakým způsobem jste příp. informovali ,,povinné" (dlužníky) o moŽnosti vyuŽít akci

Milostivé léto ?
O akci Milostivé léto bylo městskou částí informováno všemi informačními kanály, tj. pravidelným
měsíčníkem ,,Chaberský zpravodaj" vydávaný městskou částí, dále v aplikaci ,,Munipolis" (dříve
Mobilní rozhlas) a na webových stránkách Městské části Praha - Dolní Chabry, kde byla akce
opakovaně uveřejněna.

2, Exekuce na ,,bagatelní pohledávky" - Li. jistina do 1500 KČ a starŠí než 3 roky k 1.1.2022
Ú'akje definováno v zák. 286/2021 Sb., ČI. IV bod 18.) - dotíuy na případy, kdyjste byli u
exekucí tzv. ,, oprávněným " (věřitelem):

a) Kolikjste měli přlbadů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky?



b) Jaká byla celkovájistina (vámi vymáhaná částka) přli)adů, které spadaly pod tzv. bagatelní
pohledáyky?

C) Vkolika přjpadech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 KČ) tak, aby exekuce dále
pokračovala?

d) Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na
náklady kauce (500 KČ) tak, aby exekuce dále pokračovala?

e) Podle jaAých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (ti. zaplatili jste
zálohu na náklady kauce 500 KČ)?

Na Vaše dotazy l. a) - d) a 2. a) - e) uvedené výše odpovídáme, že žádný z občanů Dolních Chaber
nemá vůči úřadu vedeno exekuční řízení a ani úřad MČ Praha - Dolní Chabry není oprávněným
věřitelem v žádném exekučním řízení.

3. Trvalý pobyt v sídle ohlašovny
a) Kolik osob má u vás trvalý pobyt hlášený v sídle ohlaŠovny (9'. ,,obecní úřad')?
V sídle ohlašovny, tj. na úřadě MČ Praha - Dolní Chabry má trvalý pobyt hlášeno celkem 66 osob.

b) Kolik z nich má exekuci, u kteréjste tzv. ,,oprávněným" (věřitelem)?
Úřad MČ Praha - Dolní Chabry neeviduje počet osob v exekuci s uvedeným trvalým pobytem na
úřadě.

*Milostivé léto je v zákonech upraveno: Část druhá ČI. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se
mění zákon č. 99/1963 Sb., občans@ soudní řád, ve zněnípozdějších předpisů, zákon Č, 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční Činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé dalŠí zákony.

V souladu s Vaším požadavkem zasíláme odpověď' prostřednictvím datové schránky na výše
uvedenou adresu.

S pozdravem
Mgr. Lenka Drdováv , ,
Tajemnice Úřadu mestské čast

V souladu s požadavkem zasíláme žadateli prostřednictvím e-mailu.
Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu http://www.dchabry.cz/zadosti-o-
informace.


