Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-086542/2015

Hejkalová/l. 288
31.8.2015

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor ekonomický, obdržel dne 19.8.2015 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ), o poskytnutí informací ve znění:
„V návaznosti na Vaše sdělení ze dne 19.8.2015 č.j. P10-083722/2015 si Vás dovoluji požádat
o sdělení, kdy a jaké kroky úřad učinil k vymáhání zaplacení neuhrazených pokut a kdy byly příp.
do rozpočtu úřadu tyto částky uhrazeny:
-

sp. zn. OST 051569/2015/Ga ze dne 11.6.2015 - 10 000,- Kč
sp. zn. OST 034512/2015/Ga ze dne 2.6.2015 - 25 000,- Kč

Dále prosím o sdělení celkové výše pohledávek úřadu vůči obchodním společnostem, kterým byly
ukládány výše uvedené pokuty.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Společenství pro dům Bulharská 716 pod sp. zn.
OST 051569/2015/Ga ze dne 11.6.2015 na částku Kč 10 000,- nabylo právní moci dne 8.7.2015.
3.8.2015 - zasláno upozornění na nedoplatek
24.8.2015 - pokuta v plné výši zaplacena

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 288
fax: +420 267 247
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

-2Rozhodnutí o uložení pokuty společnosti MAKSIMASTAV, s.r.o. pod sp. zn. OST 034512/2015/Ga dne
2.6.2015 ve výši Kč 25 000,- nabylo právní moci dne 18.6.2015.
30.7.2015 - zasláno upozornění na nedoplatek do datové schránky
25.8.2015 - zaslán exekuční příkaz na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníka
Celková částka pohledávek úřadu vůči výše uvedeným společnostem:
MAKSIMASTAV, s.r.o. včetně nákladů řízení a exekučních nákladů - Kč 36 640,Společenství pro dům Bulharská 716 - úřad neeviduje žádné pohledávky

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Ing. Mária Gombíková
vedoucí odboru ekonomického
ÚMČ Praha 10

