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Datum narození:

Adresa:: ulice:

stát:

IDS:

'l'elefon:

Předmčťť žádost o poskytnutí informace

 

Tímto žádám

Poskytnuté informace očekáyám. že zašlete y lakonnó lhutč do mé datové schránky.

\' opačném případě proy edu \šechny Zákonné kroky pro \'yinoženi této poyinnosti a to

bezodkladně.

Datum |2.7.2ozz _
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Statutémi mésto Ostrava

Městský obvod Ostravadih

úřad městského obvodu

 

Vaše značka:

 

ze dne:

Č.j.: JIll/067536/22/OPR/Něm

Sp. zn.

Vyřizuje: Mgr. Lenka Němcová

'1'e1et'on: 14-20 599 4-30 391 - (ia/ová zpráva-

E-mail: lenkaJleíneoanQovaj ih.cz

Datum: 20. července 2022

Odbor právní Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, ul. llorní č. 791/3. 700 30 (')stráva-Hrabl'ívka, (dále jen

„povinný“), příslušný podle ustanovení § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů. a ust. § 2 odst. I zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve

znění )ozdč'ších )řed isů dále 'cn '.oSPl“ na 7' '1' “ "" * " - ' ' ana—

ůči Uřadu městského

 

o ve u strava—Jih, rozhodl takto:

Požaduji následující infinmmi-e:

„. Soupis veškerých dlužných částek —jíž vvmožetrýeh (s poznámkoujak byla v_vmožena včetně všech

náklmlů)—vvplývajíeieh ?. nájemního vztah" mezi mou osobou a (Ii-(Idem městského obvodu Ostravu—

Jih a to k datu 12. 7.2022

lilektronický platební rozkaz č.j. EPR 83226/2019—9 ze dne 16.4.2019 vydaný ()krcsním sondern v Ostravě

pro částku 103 155 Kč s příslušenstvím, náklady nalézacíht') řízení 4 727 Kč (vymoženo v rámci exekučního

řízení, exekuční náklady 300,— Kč)

a1. Příslušenství 42 097,65 Kč

Rozsudek č.j. 29 C 461/2019-22 ve dne 1.10.2020 vydaný Okresním soudem v Ostravě pro částku 28 000 Kč

s příslušenstvím. náklady nalézacího řízení 2 320 Kč ( plnění dlužníků ve splátkách umožněno soudem)

L lí'říslušenství 1 824- Kč

Rozsudek č.j. 62 (.“. 285/2020-38 ze dne 5.1 1.2020 vydaný Okresním soudem v Ostravě pro částku 33 654 Kč

s příslušenstvím, náklady nalémcího řízení 2 847 Kč (plnění ve splátkách, které bylo porušeno. vymoženo

v rámci exekučního řízení, náklady exekučního řízení 300 Kč)

L Příslušenství 4. 886.08 Kč

Rozsudek č.j. 17 C 61/2021-28 ze dne 31.5.2021 vydaný ()kresním soudem v Ostravě pro částku 1 1 203,15

Kč s příslušenstvím( původně žalovaná částka 13 203,15 Kč). náklady nalézacího řízení 1 700 Kč (plnění vc

splátkách umožněně věřitelem)

41. Příslušenství l 212 Kč

Rozsudek č.j. 26 (1253/2021-24 ze dne 10.11.2021 vydaný ()kresním soudem V Ostravě pro částku 10 246 Kč

s příslušenstvím, náklady nalézacího řízení I 700 Kč (plnění vc splátkách umožněnó soudem)

L Příslušenství 1 4-89 Kč

Rozsudek č.j. 54 (T 155/2019-22 ze dne 1.10.2020 vydaný (.)krcsním soudem v Ostravě ze dne 22.7.2019 ve

věci vyklizení bytu, náklady nalézacího řízení 6 200 Kč (vymoženo vrámci exekučního řízení, náklady

exekučního řízení 300 Kč)
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b. Soupis veškerých dlužných částek -— dosud nevvmožených (ať už vejůzi žaloby u soudu čiplatných

splátkových kalendářů či dosud nijak nevymálmných) vyplývajících z nájemního vztahu mezi mou

osobou a Uřadcm městského obvodu Ostrava-Jih a to k datu 12. 7.2022

V rámci Vašeho insolvenčního řívení probíhajícího před Krajským soudem vOslmvč pod sp.7.n. 22 INS

22704/20 I ()

— Rozsudek vydaný Krajským sondern v Ostravě č.j. 4 |(Tm 527/2020-62 ve dne 5.8.2020 vc včei určení

výše popřené nevykonatelne pohledávky ( částka ve výši 5 600 Kč představující náklady řízení)

Dílčí pohledávka č. 4 přihlášcná ve Výši 74 360 Kč
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Mgl: Lenka

vedoucí o
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