MILOSTIVÉ LÉTO II
1. 9. – 30. 11. 2022

MILOSTIVÉ LÉTO II
1. 9. – 30. 11. 2022

Jste v exekuci? Přijďte se poradit.
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SOCIOPOINT

místo prvního kontaktu

Bezplatná linka
📞 800 700 650
E-mail

sociopoint@ostrava.cz

Více informací

Osobně

Magistrát města Ostravy
Nová radnice, kancelář č. 51
Prokešovo nám. 8
Moravská Ostrava
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00–17.00
8.00–12.00
8.00–17.00
8.00–16.00
8.00–12.00

Nebo navštivte sociální pracovníky na úřadu městského
obvodu v místě vašeho bydliště.
Po telefonické domluvě můžou přijít i za vámi domů.

SOCIOPOINT

místo prvního kontaktu

Bezplatná linka
📞 800 700 650
E-mail

sociopoint@ostrava.cz

Více informací

Osobně

Magistrát města Ostravy
Nová radnice, kancelář č. 51
Prokešovo nám. 8
Moravská Ostrava
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00–17.00
8.00–12.00
8.00–17.00
8.00–16.00
8.00–12.00

Nebo navštivte sociální pracovníky na úřadu městského
obvodu v místě vašeho bydliště.
Po telefonické domluvě můžou přijít i za vámi domů.

CO JE MILOSTIVÉ LÉTO II A KOMU POMÁHÁ?
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Milostivé léto II je zákonné opatření, které umožňuje lidem
s exekucemi vůči veřejným institucím tyto exekuce ukončit.
Stačí splnit zákonné podmínky.
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NA JAKÉ DLUHY SE MILOSTIVÉ LÉTO II VZTAHUJE?
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Vaším věřitelem musí být veřejná instituce (úřad, město, stát,
zdravotní pojišťovna, nemocnice, dopravní podnik, ČEZ, Český
rozhlas, Česká televize apod.). Dluh musí vymáhat exekutor.
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Můžou to být třeba dluhy na zdravotním pojištění, nájemném
v obecním bytě, energiích u ČEZu, poplatky v nemocnici,
za komunální odpad, u knihovny, ve školách, pokuty za jízdu
načerno.
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Milostivé léto II neplatí pro exekuce, které si vymáhá váš
věřitel sám (např. na daních, pokuty, sankce), peněžité tresty
a náhrady škody za úmyslné činy, dluhy na výživném.
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1. V období od 1. 9. do 15. 11. 2022 exekutora písemně
doporučeným dopisem požádejte o „zahájení postupu dle
zákona č. 214/2022 Sb.“, číslo účtu a částku, kterou máte
poslat.
2. Exekutorovi nejpozději do 30. 11. 2022 zaplaťte částku
vašeho původního dluhu (tzv. jistina) a zákonný poplatek ve
výši 1 815 Kč. Platba musí proběhnout naráz, jednorázově.
3. Po zaplacení exekutor sám exekuci zastaví a pošle vám
o tom písemné rozhodnutí.
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NEVÍTE, JAK NA TO?
VYUŽIJTE POMOC SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KONTAKTY
NA DALŠÍ STRANĚ.
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