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Žadatel: 

 
  

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Liberci dne 

                      15. 9. 2019 OE/Hr-19 SZ CJ MML 198740/19/2 Ing. Hana Hrbková/225 25. 9. 2019 

 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
K Vaší žádosti ze dne 15. 9. 2019 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o informacích“), v níž žádáte o 
informaci, z jakého důvodu a jaké údaje o Vás vede statutární město Liberec, sdělujeme následující: 

Magistrát města Liberec, Odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, správce daně dle § 10 
odst. 2, § 11 a § 12 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
“daňový řád”), v rámci výkonu přenesené působnosti obce vymáhá nedoplatky na místních 
poplatcích a na pokutách, udělených ve správním řízení v působnosti Magistrátu města Liberec a 
Městskou policií Liberec (dále „MP“). 

Dne 7.3.2006 jste byl MP pokutován za dopravní přestupek. Na místě jste podepsal blok na pokutu ve 
výši 200 Kč, na místě neuhrazenou. Tento blok byl předán výše citovanému správci daně k vybrání. 
Dne 9.10.2006 Vám byla vydána výzva k zaplacení nedoplatku SZ CJ MML 175389/06. Pokutu jste dne 
18.10.2006 uhradil. 

V rámci výše popsaného řízení byly vedeny osobní údaje v rozsahu nezbytném k vybrání pokuty 
v souladu s § 162 daňového řádu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého 
pobytu. Při ztotožňování záznamů v databázi všech subjektů vstupujících do interakce se statutárním 
městem Liberec s centrální evidencí obyvatel, vedenou ministerstvem vnitra ČR, byl aktualizován i 
Váš záznam a informace o této akci se zobrazila ve Vaší datové schránce. 

Dne 25.9.2019 byla provedena archivace případu včetně likvidace Vašich osobních údajů 
v poplatkovém SW PROXIO. 
 
 

S pozdravem 
 
 

Ing. Hana Hrbková  v. r. 
vedoucí oddělení poplatků a pohledávek 

 

  




