MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Uřad městské části Praha-Lipence
K Obcí 47, 155 31 Praha 5 — Lipence

Č.j.:0205/2-2021

V Praze dne 22. února 2021

Mgr. Matyáš Moska

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístgu k informacím ve
znění pozdějších předpisů — zaslání

Dne 08. února 2021 obdržela MČ Praha-Lipence, se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence
(dále jen MČ Lipence) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, o tyto
informace:
- v kolika procentech případů (postačuje hrubý odhad) uhradila nadepsaná městská část (v
období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti) vlastníkům pozemků při
uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného obohacení (vzniklého užíváním
pozemků městskou části bez právního důvodu. kteréžto pozemkyjakožto zeleň: ZMK— zeleň
městská a krajinná), požadovanou částku, aniž by došlo k soudnímu sporu?
Odpověď:
MČ Praha-Lipence nehradila žádnému zvlastniků pozemků žádnou finanční částku ztitulu

bezdůvodného obohacení.

-jaká byla průměrná náhrada, kterou nadepsaná městská část 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 městská a krajinná), a to za 1 m2 za kalendářní měsíc?

Odpověď:
MČ Praha-Lipence nehradila žádné prostředky z titulu bezdůvodného obohacení vlastníkům
pozemků.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

Digitálně podepsa.
Ing. Petr Ing.
Petr Jindra
Datum: 2021.02.22
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Elektronicky datovou schránkou

Praha dne 8.2.2021

ŽÁDOST o POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 SB., o
SVOBODNĚM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE změní 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

žá 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?

-

jaká byla průměrná náhrada, kterou nadepsaná městská část uhradila (v korunách českých),
vlastníkům pozemků za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemků městskou části bez
právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň (ZMK - zeleň městská

a krajinná), ato za 1 m2 za 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 emailové adresy matyasmoska@gmail.com, případně na tel. +420 605 006 807.

S pozdravem

Mgr. Matyáš Moska, advokát

DATovÉ
SCHRANKY

Doručenka datové zprávy
Předmět:

ŽÁDOST o PQSKYINUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Cu 106/1999 SB.,
OVSVOBOPNEM PRISTUPU K INFORMACÍM, VE ZNÉNI POZDĚJŠICH
PREDPISU

ID zprávy: 870956264
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení:

10. 2. 2021 v 11:34:02

Matyáš Moska - Mgr. Matyáš Moska, advokát, Plzeňská 3350/18, 15000
Praha 5, CZ
ID schránky: ej3htek
Typ schránky: Podnikajici fyzická osoba
Odesilající osoba: Oprávněná osoba
Odesílatel:

Adresát: Městská část Praha-Lipence, K obci 47, 15531 Praha 5, CZ
ID schránky: a4da5uí
Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nezadáno
čis. jednací: Nezadáno
spisová zn.: Nezadáno
čís. jednací: Nezadáno
spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne
Naše
Naše
Vaše
Vaše

Události zprávy:
8.2.2021 v 22:07:07 EVO: Datová zpráva byla podána.
8.2. 2021 v 22:07:07

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. .Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zprava tímto okamžikem doručena.
10. 2. 2021 v 11:34:02 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve
smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová
zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo
doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

