MıLosTıvÉ
M
ILOSTIVÉ

L
ÉTO
LÉTo

Máte
Máte dluhy
dluhy vůči
vůěi státu
Státu (nájemné,
(nájemnvě, poplatky
poplatky za
Za odvoz
odvoZ komunálního
komunálního odpadu,
odpadu, poplatky
poplatky za
Za psy
psy atd.),
atd.), zdravotní
Zdravotní pojišťovně,
pojišťovně, dopravnímu
dopravnímu
podniku,
jsou již
již vymáhány
podniku, ČEZ,
CEZ, České
Ceské televizi,
teIeviZi, Českému
Ceskěmu rozhlasu
rozhlasu a
a podobným
podobným veřejnoprávním
veřejnoprávním subjektům
subjektům a
a tyto
tyto dluhy
dluhy jsou
vymáhány exekučně?
exekučně?

od 28. 10. 2021
2021 do 28. 1. 2022 bude
bude probíhat
probíhat „Milostivé
„Milostivé léto“
léto“
Uhradíte-li
Uhradíte-li v této
těto době
době jistinu dluhu a 908,-- Kč
Kč odměnu
odměnu exekutora
exekutora (poplatek + DPH) a napíšete
napíšete mu,
mu, že
že uplatňujete
uplatňujete Milostivé
Milostivě léto
lěto
(část
(část 2
2 čl. IV.,
IV., bodu
bodu 25,
25, zákona
Zákona č. 268/2021
268/2021 Sb.)
Sb.) budete exekutorem osvobozeni od
od zbývající
Zbývající části dluhu
dluhu a exekuce bude
zastavena,
Zastavená, tzn.
t. nebudete muset
muset hradit
hradit úroky,
úroky, poplatky
poplatky advokátům
advokátům ani
ani penále.
penále.

Nejste si
ei jisti, zda
zeıa na vaše exekuce
exekuee můžete využít akci
akei MILOSTIVÉ
MıLosTıvÉ LÉTO?
LÉTo?
Nevíte,
jak postupovat,
Nevíte, jak
postupovat, abyste
abyste této
této mimořádné
mimořádné akce
akce mohli
mohli využít?
využít?
Můžete
Můžete nás
nás kontaktovat
kontaktovat pro konzultaci.

Občanská
o.p.s.,
integrace o.p.s.,
Cesty integrace
poradna Cesty
Gbčanská poradna
Masarykovo náměstí
Masarykovo
– Budova
náměstí 1,
1, Benešov
Benešov Budova Piaristické
Piaristickě koleje
koleje
Tel: 774 780 107,
107, 312 315 284
mail:poradnabenesov@cestaintegrace.cz
mail:poradnabenesov@cestaintegrace.cZ
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Evropská unie
Evropský 500- álm' fon d
v
x program Zamestnanost
v
Operacm

Projekt
„Cesta Zz dluhů
Benešovsku" realizován v
dlułvıů na Benešovsku“
Projekt„Cesta
díky
finanční podpoře
Zaměstnanost,
dıkyfınancnı
podpore zZ Operačního
Operacnıho programu Zamestnanost,
- CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694
'
č.
projektu:
C.ˇ projektu.
cz.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010694

