Dobrý den,
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?
• Zároveň žádám o informaci, zda máte uzavřenou smlouvu s konkrétním
exekutorem, a pokud ano, s jakým.

•

Předem děkuji

za Vaši

S pozdravem,
Mike Ve Pán,
nar. 1. 3. 1997 v Praze 4,
bytem U Hřiště 334,
Tuchoměřice, 252 67,
Planeta Země.

odpověď.

Obec

Jíloviště

Pražská 81, 252 02 Jíloviště
Vážený pán
Mike Ye Pán
U Hřiště 334
252 67

Vaše značka:

Věc: Odpověď

Tuchoměřice

Naše značka:

Vyřizuje :

V Jílovišti dne

1384/2017/0Ú

Ing. Vladimír Dlouhý

27.12.2017

na dotaz dle zákona 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vážený,
na základě vaší žádosti ze dne 24.12.2017, která byla do datové schránky
24.12.2017. vám zasíláme požadované informace:

doručena

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.,

1) Jakým

způsobem

exekuční řád?
Odpověď:

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 příslušný celní úřad?

Odpověď:

3)

Postupujeme podle daňového řádu

ne

Zároveň

žádám o informaci, zda máte uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem, a
pokud ano, s jakým.

Odpověď:

ne

Starosta Jíloviště
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Datové schránky

@J datové
schránky
Doručenka

datové zprávy
Věc:

RE:106
ID zprávy: 533800613
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 27. 12. 2017 v 18:52:06
Odesílatel: Obec Jíloviště, Pražská 81, 25202 Jíloviště, CZ
ID schránky: e8rbs4j
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba
Adresát: Mike Ye Pán, U Hřiště 334, 25267 Tuchoměřice, CZ
ID schránky: 86fcemg
Typ schránky: Fyzická osoba
Zmocnění:

Naše čís. jednací:
Naše spisová zn.:
Vaše čís. jednací:
Vaše spisová zn.:
K rukám:
Do vlastních rukou:
Zakázáno doručení fikcí:

Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Nezadáno
Ne
Ne

Události zprávy:
27. 12. 2017 v 13:52:22 EVO: Datová zpráva byla podána.
27. 12. 2017 v 13:52:22 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
27. 12. 2017 v 18:52:06 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona
č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena.
Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do
schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
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