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Praha . .

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:

1) Kolik případů eviduje nadepsaná městská část (v období ode dne 1. 1. 2010 do data

doručení této žádosti), kdy s vlastníkem nemovitosti, která je součástí veřejného

prostranství ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavřela smlouvu na užívání této nemovitosti?

2) Kolik případů eviduje nadepsaná městská část (v období ode dne 1. 1. 2010 do data

doručení této žádostí), kdy s vlastníkem nemovitostí, která je v územním plánu

vymezena jako veřejná zeleň: ZMK — zeleň městská a krajinná, uzavřela smlouvu na

užívání této nemovitosti?

3) Jakou částku průměrně nadepsaná městská část na základě výše vymezené smlouvy

(pokud nějaká byla uzavřena) hradí vlastníkům pozemků za 1 m2 za 1 kalendářní

měsíc?

Předmětné informace (anonymizované rozsudky) zašlete prosím elektronicky do mé datové schránky

(ID DS: ej3htek).
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Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.

Vpřípadě nejasností mne za účelem urychlení komunikace prosím kontaktujte prostřednictvím

e'mai'm'é_

S pozdravem

Mgr. Matyáš Moska, advokát
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Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek
.
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Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

 

Vážený pan

Mgr. Matyáš Moska, advokát
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Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

687/2021 pí Pichová 3. 3. 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 28. 2. 2021, vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod č.
j. 687/2021, týkající se zaslání informace dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

K bodu 1) žádný

K bodu 2) žádný

K bodu 3) O

S pozdravem

Ing Jindřich Sochůrek

tajemník


