Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-131283/2015
Vyřizuje linka: Drahoňovská/l. 336
V Praze dne: 29.12.2015

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 15.12.2015 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 9.12.2015 č.j. P10-128099/2015 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. 081250/2010/Ga ze dne 4.5.2011 - 150.000,- Kč
- sp.zn. 081250/2010/Ga ze dne 11.1.2011 - 30.000,- Kč
- sp.zn. 007609/2012/Ga ze dne 23.2.2012 - 90.000,- Kč
- sp.zn. 036117/2012/Bě ze dne 2.4.2012 - 25.000,- Kč
- sp.zn. 050520/2012/Bě ze dne 11.6.2012 - 10.000,- Kč
- sp.zn. OST 123141/2014/Ga ze dne 24.11.2014 - 5.000,- Kč
- sp. zn. OST 105184/2014/Ga ze dne 13.10.2014 - 2 000,- Kč
- sp. zn. OST 103692/2014/Bě ze dne 8.11.2014 - 5 000,- Kč
- sp.zn. OST 0345512/2015/Ga ze dne 2.6.2015 - 25.000,- Kč
- sp.zn. OST 067920/2015/Ga ze dne 20.8.2015 -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: elektronicky ve formě textového souboru na Váš e-mail.

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.: +420 267 093 336
fax: +420 267 247
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

-2Rozhodnutí o uložení pokuty společnosti RB Contructions a.s. pod sp. zn. OST 081250/2010/Ga
ze dne 4.5.2011 ve výši Kč 150 000,-. Vymáháno exekučním příkazem, který nabyl právní moci dne
26.03.2013. V rámci exekuce nebyla zaplacena žádná částka, neboť se na účtu povinného
nenacházely žádné finanční prostředky. Další žádosti o součinnost byly na banky zaslány dne
6.6.2013, 11.10.2013, 28.2.2014, 31.8.2014, 26.1.2015 a 6.11.2015. Dne 1.9.2013 byl vystaven další
exekuční příkaz na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníka u banky, který nabyl právní
moci dne 13.9.2014. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyl pokuta zaplacena.

Rozhodnutí o uložení pokuty společnosti RB Contructions a.s. pod sp. zn. OST 081250/2010/Ga
ze dne 11.1.2011 ve výši Kč 30 000,-. Vymáháno exekučním příkazem ze dne 14.10.2011, který nabyl
právní moci dne 15.11.2011. V rámci exekuce byla zaplacena částka nákladů řízení Kč 1 000,a na pokutu Kč 42,38 Kč. Další exekuční příkaz k postižení prostředků na účtu byl na banku zaslán dne
28.2.2013, právní moci nabyl den 27.3.2013. V rámci exekuce nebyla zaplacena žádná částka, neboť
se na účtu povinného nenacházely žádné finanční prostředky. Bez úspěchu skončil i další exekuční
příkaz ze dne 1.9.2014, který nabyl právní moci dne 13.9.2014. Žádosti o součinnost byly na banky
zaslány dne 6.6.2013, 11.10.2013, 28.2.2014, 31.8.2014, 26.1.2015 a 6.11.2015.

Rozhodnutí o uložení pokuty společnosti VINOTEL s.r.o. pod sp. zn. OST 007609/2012/Ga ze dne
23.2.2012 ve výši Kč 90 000,- nabylo právní moci dne 02.08.2012.
15.10.2012 zasláno upozornění na nedoplatek
16.10.2012 předán spisový materiál MHMP pro další řízení ve věci správní žaloby proti rozhodnutí
MHMP v odvolacím řízení. O žalobě nebylo dosud rozhodnuto.

Rozhodnutí o uložení pokuty společnosti KLANG s.r.o. pod sp. zn. OST 036117/2012/Bě ze dne
2.4.2012 ve výši Kč 25 000,- nabylo právní moci dne 29.04.2012.
15.2.2012 odesláno upozornění na nedoplatek
28.11.2012 vystaven exekuční příkaz na přikázání pohledávky z účtu dlužníka
3.1.2013 zasláno nabytí právní moci
14.2.2013 doručena žádost o splátkový kalendář
18.2.2013 vydáno rozhodnutí o povolení úhrady ve splátkách
18.2.2013 exekuce zastavena, exekuční příkaz zrušen
Splátkový kalendář dohodnutý s firmou KLANG, s.r.o. je vystaven na celkový dluh společnosti vůči
ÚMČ Praha 10.
24.3.2015 - pokuta v plné výši zaplacena – přijato do rozpočtu

Rozhodnutí o uložení pokuty pod sp. zn. OST 050520/2012/Bě ze dne 11.6.2012 ve výši Kč 10 000,bylo Magistrátem hlavního města Prahy, odbor stavební pod č.j. S-MHMP 881811/2012/OST/Pt/Cs
zrušeno a řízení o správním deliktu společnosti bylo zastaveno.

Rozhodnutí o uložení pokuty společnosti MISTACO, s.r.o. pod sp. zn. OST 123141/2014/Ga ze dne
24.11.2014 ve výši Kč 5 000,- nabylo právní moci dne 20.12.2014.
15.01.2015 - zasláno upozornění na nedoplatek do datové schránky
Žádosti o součinnost byly na banky zaslány dne 26.1.2015 a 6.11.2015.

Rozhodnutí o uložení pokuty pod sp.zn. OST 105184/2014/Bě ze dne 13.10.2014 na částku Kč 2 000,nabylo právní moci dne 14.11.2014.
17.12.2014 - zasláno upozornění na nedoplatek
09.01.2015 – zasláno upozornění na nedoplatek
Žádosti o součinnost byly na banky zaslány dne 26.1.2015 a 6.11.2015.

Rozhodnutí o uložení pokuty pod sp.zn. OST 103692/2014/Bě ze dne 08.11.2014 na částku Kč 5 000,nabylo právní moci dne 21.11.2014.
15.12.2014, 15.1.2015, 13.2.2015, 15.3.2015 a 15.4.2015 - pokuta v plné výši zaplacena – přijato do
rozpočtu

Rozhodnutí 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
Žádost o součinnost byla na banky zaslána dne 6.11.2015.

Rozhodnutí o uložení pokuty pod sp.zn. OST 067920/2015/Ga ze dne 20.8.2015 na částku Kč 25 000,nabylo právní moci dne 22.9.2015.
6.10.2015 - zasláno upozornění na nedoplatek
27.10.2015 – zasláno upozornění na nedoplatek
Žádost o součinnost byla na banky zaslána dne 6.11.2015.

Celková částka pohledávek úřadu vůči výše uvedeným společnostem a fyzickým osobám včetně
nákladů řízení a exekučních nákladů činí:
RB Constructions a.s.
Vinotel s.r.o.
MISTACO s.r.o.
MAKSIMASTAV, s.r.o.
sp. zn. OST 105184/2014
sp. zn. OST 067920/2015

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

226 417,91 000,32 520,36 640,3 000,26 000,-

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

