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Vážený pan
Jiří Bezděk
ID schránky: 2xc6prz

Odpověď na žádost o poskytování informací dle zák.č.106/1999 Sb.

Vážený pane,
ve věci Vaší žádosti o informace dle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
k jednotlivým bodům sdělujeme:
I. MěÚ Sobotka, ani orgány města Sobotky nepřijaly ani nezaujaly žádné oficiální stanovisko
ke společenské významnosti Vámi uváděné ústavní stížnosti.
II. MěÚ Sobotka, ani orgány města Sobotky nepřijaly ani neučinily žádná opatření pro
předejití vzniku Vámi nastiňované krize ústavních mocí.
III. MěÚ Sobotka poskytuje exekutorům součinnosti o které je požádán, zpravidla jde o
vyvěšení dokumentů na úřední desce, pouze v jednom případě byly poskytovány
informace o pobytu dlužníka. Finanční náklady na tuto činnost lze považovat za naprosto
zanedbatelné, když za období posledních 10 let bylo vyvěšeno 49 písemností z celkového
počtu 1588 písemností vyvěšených na úřední desce úřadu za stejné období a pracovní
úvazek na celou agendu rozhodně není větší než 0,1 pracovního úvazku.
IV. MěÚ Sobotka dosud nemusel řešit a neřešil žádný konkrétní případ ve vztahu k občanům
postižených exekucemi a chudobou a nepřijal proto žádná opatření. Pokud by takové
případy nastaly, byly by řešeny v rámci běžné sociální práce.
V. MěÚ Sobotka, ani orgány města Sobotky nečinily za posledních 10 let žádné
připomínkové návrhy k pozměňovacím návrhům exekučního řádu ani k souvisejícím
předpisům.
VI. viz bod IV.
VII. Město Sobotka je účastno 6 exekučních řízení, vždy na straně oprávněného. Některá
řízení byla zahájena již před více jak 10 lety, ale protože stále „probíhají“, jsou dále
zařazeny do přehledu. Celková výše těchto pohledávek činí 1 279 833,78Kč včetně
poplatků z prodlení, výdaje exekutorů 92 418,70Kč, výdaje na právní zastoupení 92 970,Kč a příjmy činí 166 624,-Kč. Součtem výše pohledávek a nákladů zjistíme celkovou

výši dluhu 1 465 222,48Kč. Porovnáním pohledávek a příjmů zjistíme 13% úspěšnost
vymáhání.
Dále uvádíte důvody, které Vás vedly k podání žádosti o informace, což ale není pro
poskytnutí informace podstatné a žádáte, aby byla odpověď v kopii zaslána i na ústavní soud.
Takovou povinnost nám žádný právní předpis neukládá, ale především si nejsme jisti, zda
naše sdělení napomůže účelu, který jste podáním žádosti pravděpodobně sledoval. Předání
námi poskytnutých informací proto ponecháváme na Vašem uvážení.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Šourek
tajemník MěÚ Sobotka

