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Městská část Praha-Libuš

Elektronicky datovou schránkou

Vyřizuje: Mgr. Matyáš Moska, advokát
Telefon:
Email:
Praha
28. 2. 2021

v

ŽÁDOST o POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA c. 106/1999 SB., o
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISÚ

Vážení,

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

NC

n:.
n.
m.
3

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

o poskytnutí informací ohledně soudních sporů (v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této
Žádosti), které byly zahájeny s Vaší městskou části, která se vtakovém sporu nacházela v postavení
žalovaného účastníka řízení, a to ve věci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení

užíváním pozemků ležících v katastrálních územích, které spadajípod nadepsanou městskou část, a tyto
pozemky byly či jsou ze strany Vaší městské části užívány (resp. vymezeny) jakožto veřejné prostranství

(ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) bez uzavřené smlouvy
(dále jen „Soudni spor").
Konkrétně zdvořile žádám o sdělení spisových značek těchto Soudních sporů a poskytnutí informace,

u jakého soudu byly tyto Soudní spory vedeny.
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 —
S pozdravem
Mgr. Matyáš Moska, advokát

Mgr. Matyáš Moska, advokát
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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
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Váš dopis zn. ze dne

Naše č.j.

Vyřizuje

Praha-Libuš

28 2. 2021

688/2021

pí Pichová
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Věc: Žádost 0 informaci dle zﬂmna č. 106/1999 Sb.. 0 svobodném přístupu k informacím

Vážený pane magistře,
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 28. 2. 2021, vedenou na ÚMČ Fraha-Libuš pod č.
j. 688/2021, týkající se zaslání informace ohledně vedení soudních sporů MC Praha-Libuš za
bezdůvodné obohacení vlastníkům pozemků, které MC užívala jako veřejné prostranství.
V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2020 vede MČ Praha-Libuš jeden soudní spor ohledně veřejného
prostranství u Obvodního soudu pro Prahu 4, č. j. 30 C 89/2021-12. — žaloba byla podána 22. 2 .2021,

S pozdravem

Ing Jindřich Sochůrek
tajemník

