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Vážení,

V souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (Ian) si Vás

dovoluji požádat o následující informace:

- přehled soudních sporů od roku 2010 do sou‘c'asnosti (označení názvem soudu, předmětem řízení a

spisovou značkou, pod níže bylo řízení vedeno u soudu I. stupně), V nichž měla Městská část postavení

účastníka (žalobce, žalovaný či vedlejší účastník).

V souladu s ust. § 6 odst. 2 Ian timto trvám na přímém poskytnutí zveřejněné informace.

Děkuji předem za vyřízení.

S pozdravem

JUDr. Ing. Eva Radová
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Vážená panídoktorko,

dovoluji si Vám na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 0 svobodném přístupu k informacím ze

dne 12. ledna 2018, vedenou pod č.j. 130/2018 zaslat požadované informace o přehledu soudních sporů

MČ Praha-Libuš od roku 2010.

1) Obvodní soud pro Prahu 4, určení vlastnického práva k nemovitostem, spisová značka 27 C

189/2010, vedlej ší účastník

2) Obvodní soud pro Prahu 4, určení vlastnického práva z titulu vydržení, spisová značka 43 C

298/2011 — 165, žalovaný

3) Okresní soud ve Strakonicích, o zaplaceni částky, spisová značka 4 C 18/2016-69, žalobce

4) Obvodní soud pro Prahu 4, o zaplacení částky, spisová značka EPR 277445/2017, Žalobce

S pozdravem

Ing. Jindřich Sochůrek

tajemník MČ Praha-Libuš
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