
Městská část Praha-Libuš

Elektronicky datovou schránkou

Praha dne 8. 2. 20217;};

ŽÁDOST o POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 se., o

SVOBODNÉM PŘÍSTUPU |< INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISÚ

Vážení,

obracím se na shora nadepsanou městskou část touto žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tímto zdvořile

ž á d á m

o poskytnutí následujících informací:

- v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) uhradila nadepsaná městská část (v období

ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti) vlastníkům pozemků při uplatnění nároku

zjejich strany z titulu bezdůvodného obohacení (vzniklého užíváním pozemků městskou částí

bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň: ZMK — zeleň

městská a krajinná), požadovanou částku, aniž by došlo k soudnímu sporu?

rv;
- jaká byla průměrná náhrada, kterou nadepsaná městska cast uhradila (v korunách českých),

vlastníkům pozemků za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemků městskou částí bez

právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň (ZMK - zeleň městské

a krajinná), a to za 1 mzza 1 kalendářní měsíc?

Předmětné informace (sdělení) zašlete prosím elektronicky do mé datové schránky (ID DS: ej3htek).

Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.

Vpřípadě nejasností mne za účelem urychlení komunikace prosím kontaktujte prostřednictvím e-

mailové adresy matyasmoska@gmail.com, případně na tel. +420 605 006 807.

S pozdravem

Mgr. Matyáš Moska, advokát

fl



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek .

tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

 

Vážený pan

Mgr. Matyáš Moska, advokát

I!" !!!! lrgla! - Vlnošady

ID dat. schránky: ej3htek

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

8 2. 2021 477/2021 pí Píchová 10. 2. 2021

Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane magistře,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 8. 2. 2021, vedenou na ÚMČ Praha-Libuš podc.

j. 477/2021, týkající se zaslání informaceohledně výše finanční úhrady MČ Praha-Libuš za bezdůvodné

obohacení vlastníkům pozemků, které MČ užívala jako veřejnou zeleň

V období od 1.1.2010 do 31.12.2020 vede MČ Praha—Libuš jeden spor ohledně veřejného prostranství

a to pozemku parc. č, 829/3 v k.ú. Písnice, kde vlastník pozemku žádá MČ o uzavření nájemní smlouvy

na příslušný pozemek a MČ tento stav odmítá.

Další spory ohledně užívání pozemků typu veřejná zeleň bez právního důvodu MČ Praha-Libuš nevede.

Ve Vámi stanoveném časovém rozmezí neuhradila MČ žádnou náhradu za bezdůvodné obohacení

vlastníkům pozemků.

S pozdravem

  Ing Jindrlc oc ure

tajemník


