Úřad městské části Praha 10
Odbor ekonomický

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

Vážený pan

P10-096844/2014
Hejkalová/l. 288
23.9.2014

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 9.9.2014 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 sp.zn. OST 086024/2012/Ga, č.j. P10-086979/2012 ze dne 27.8.2012
a sp. zn. P10-041572/2013 ze dne 9.4.2013 si Vás dovoluji požádat o sdělení, kdy a jaké konkrétní
kroky úřad od 4.4.2013 učinil k vymáhání zaplacení neuhrazených pokut a kdy byly příp. do rozpočtu
úřadu tyto částky uhrazeny:
-

sp. zn. 004158/2012/Ga ze dne 11.1.2012 – 10 000,- Kč
sp. zn. 007609/2012/Ga ze dne 23.2.2012 – 90 000,- Kč
sp. zn. 074253/2011/Ga ze dne 22.2.2012 – 75 000,- Kč
sp. zn. 030038/2012/Bě ze dne 23.2.2012 – 45 000,- Kč
sp. zn. 036117/2012/Bě ze dne 2.4.2012 – 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:
Pokuta uložená společnosti KROCAN, s.r.o. pod sp. zn. OST 004158/2012/Ga ze dne 11.1.2012
na částku 10 000,- Kč a náklady řízení Kč 1 000,- bylo v odvolacím řízení rozhodnutím Magistrátu hl.
města Prahy, odbor stavební, potvrzena, zamítnuta byla i žádost o obnovu řízení podaná
na Ministerstvo pro místní rozvoj.
1.10.2013 vrácen spisový materiál
8.10.2013 do datové schránky společnosti vloženo upozornění na nedoplatek
16.10.2013 byla dlužná částka v plné výši zaplacena
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Pokuta uložená spol. Vinotel, s.r.o., sp.zn. 007609/2012/Ga ze dne 23.2. 2012 – 90.000,- Kč
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 dosud nebylo rozhodnuto.

Pokuta uložená společnosti DOGROSE a.s. pod sp.zn. 074253/2011/Ga ze dne 22.2.2012 – 75.000,- Kč
4.9.2012 zasláno upozornění na nedoplatek
24.9.2012 doručena žádost společnosti o posečkání s úhradou z důvodu správní žaloby
2.10.2012 odeslána výzva ÚMČ Praha 10 k doložení podání správní žaloby na soud
2.11.2012 doručena kopie podání žaloby na správní soud
15.1.2013 vydáno nové rozhodnutí č.j. P10-006097/2013 ze dne 15.1.2013, kterým původní
rozhodnutí ve věci uložení pokuty bylo zrušeno a pokuta nově stanovena ve výši Kč 5 000,17.1.2013 pokuta zaplacena ve snížené výši Kč 5 000,Dovolujeme si upozornit, že úplná informace k vymáhání a úhradě výše uvedené pokuty Vám byla
poskytnuta na Váš dotaz ze dne 4.4.2013 naším sdělením č.j. P10-041572/2013 ze dne 9.4.2013.

Pokuta uložená firmě Deneta a.s. pod sp.zn. 030038/2012/Bě ze dne 23.2.2012 - 45.000,- Kč
27.4.2012 odesláno upozornění na nedoplatek
30.4.2012 doručena žádost o splátkový kalendář
10.5.2012 vydáno rozhodnutí o povolení úhrady ve splátkách
13.5.2013 vystaven exekuční příkaz na přikázání pohledávky z důvodu neplnění splátkového
kalendáře
6.6.2013 nabytí právní moci exekučního příkazu
3.7.2013 zaplacen zbývající dluh včetně exekučních nákladů

Pokuta uložená firmě KLANG, s.r.o. sp.zn. 036117/2012/Bě ze dne 2.4.2012 - 25.000,- Kč
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
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Splátkový kalendář dohodnutý s firmou Klang, s.r.o. je vystaven na celkový dluh společnosti
vůči ÚMČ Praha 10 . Dosavadní splátky jsou evidovány na předchozí pokutu s dřívějším
datem splatností.
Na tuto pokutu dosud zaplaceny pouze náklady řízení Kč 1 000,-

Níže uvádíme celkovou výši pohledávek vůči výše uvedeným společnostem:
Krocan, s .r.o. – žádné pohledávky
Vinotel, s.r.o. – pohledávka ve výši Kč 91 000,- (rozhodnutí napadeno žalobou u správního soudu)
DOGROSE a.s. – žádné pohledávky
Deneta a.s. – žádné pohledávky
Klang, s.r.o. - pohledávka ve výši Kč 109 000,- (dohodnut splátkový kalendář)

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

