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Poskytnutí informací

na základě Vaši žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručenou na náš úřad
prostřednictvím datové schránky dne 16. 12. 2021, Vám zasíláme odpovědi na níže uvedené otázky:
(0) informaci, zda úřad městské části či pověřené orgány informovaly či budou informovat své
dlužníky o možnosti uplatnění tzv. “Milostivého léta”, pokud ano, jakou formou a v jakém rozsahu,
případně z jakého důvodu nikoliv.
Ne, a to z důvodu uvedeného v odpovědi na otázku (1).
(1) informaci o počtu exekucí fyzických osob, ve kterých figuruje městská část jako oprávněná (je
věřitelem);
V současné době městská část Brno-Tuřany neeviduje žádnou aktivní exekuci, ve kterých figuruje
jako oprávněná (je věřitelem).
(2) informaci o celkové výši dluhu v exekucích z (1);
Viz odpověď na otázku (1).
(3) informaci o tom, jaká část dluhu z (2) je tvořena jistinou (tedy původní dlužnou částkou);
Viz odpověď na otázku (1).
(4) pro každou příspěvkovou organizaci, jejichž zřizovatelem je městská část informace o:
(a) počtu exekucí fyzických osob, ve kterých daná organizace figuruje jako oprávněná (je věřitelem);
(b) celkové výši dluhu v exekucích z (a);
(c) tom, jaká část dluhu z (b) je tvořena jistinou (tedy původní dlužnou částkou).
Městská část Brno-Tuřany neeviduje exekuce, ve kterých by figurovala příspěvková organizace,
zřízená městskou částí, jako oprávněná (byla věřitelem).
Dále žádám o infomace o tom, kolik exekucí z bodu (1) spadá výší nesplacené části jistiny (původního
dluhu) do následujících intervalů:
• do 999,99 Kč;
• od 1 000 do 4 999,99 Kč;
• od 5 000 do 9 999,99 Kč;
• od 10 000 do 49 999,99 Kč;

• od 50 000 do 99 999,99 Kč;
• od 100 000 Kč.
Viz odpověď na otázku (1).
O stejné informace žádám i u exekucí z bodu (4a), tj. pro každou příspěvkovou organizaci o rozdělení
exekucí, ve kterých figuruje jako oprávněná, do výše určených intervalů podle výše nesplacené části
jistiny.
Viz odpověď na otázku (4).
Nakonec žádám o výpis všech exekucí fyzických osob s anonymizovanými osobními údaji povinných
osob (dlužníků), ve kterých figurují městská část, nebo příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem
je městská část, obsahující pro každou takovou exekuci zejména:
• datum jejího vzniku;
• výši jistiny (původní dlužné částky);
• výši nesplacené části jistiny,
• celkovou dlužnou částku k dnešnímu dni (tedy nesplacenou část jistiny, sankce, úroky z prodlení
a další náklady);
• identifikaci oprávněného subjektu, tj, informaci o tom, která konkrétní právnická osoba (městská
část nebo příspěvková organizace) je v exekuci oprávněná;
• identifikaci exekutora, který exekuci vymáhá;
• stručné okolnosti vzniku dluhu (např. dluh na nájemném v obecním bytě, dluh na poplatku ze
psů,…).
Výpis žádám poskytnout ve strojově čitelné podobě (tedy například v tabulce ve formátu některého z
rozšířených tabulkových procesorů).
Viz odpovědi na otázky (1) a (4).
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