MĚSTSKÁ CAST PRAHA — LIPENCE
ÚŘAD městské části
155 31 Praha — Lipence. K Obci 47
Č.j.:1560/11-2020

fax: 257 922 641,_tel: 357 9.31 167
V Praze dne 03. listopadu 2020

Mgr. Matyáš Moska

Poskytnutí informací podLe_;ákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ve znění pozdějších předpisů — zaslání

Dne 30. října 2020 obdržela Městská část Praha — Lipence, se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha
5 - Lipence (dále jen MČ Lipence) prostřednictvím datové schránky Vaší žádost o poskytnuti
informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů, týkající se počtu soudních sporů od 01. 01. 2010 do data doručení
žádosti, ve kterých se MČ Lipence nacházela v postavení žalovaného účastníka řízení a to ve
véci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků ležících
v katastrálních územích, které spadají pod MČ Lipence, a tyto pozemky byly či jsou ze strany
MČ Lipence užívány (resp. vymezeny) jakožto veřejná zeleň (ZMK - zeleň městská a krajinná)
bez uzavřené smlouvy.
K Vašemu dotazu Vám sdělují, že MČ Lipence od O1. 01. 2010 do současné doby nebyla, a
ani v současné době není účastníkem žádného soudního sporu, kde by se nacházela
v postaveni žalovaného.
Vzhledem k této situaci nelze odpovědět na Vaše navazující dotazy v žádosti, neboť taková
situace pro MČ Lipence nenastala.
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tajemník úřadu
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Městská část Praha-Lipence

Elektronicky datovou schránkou

Praha dne 30.10.2020

ŽÁDOST o POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 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.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tímto zdvořile

žá d á m

o poskytnutí následujících informací:

-

kolik soudních sporů v obdobi ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti bylo zahájeno

s Vaší městskou částí, jež se v takovém sporu nacházela v postavení žalovaného účastníka řízení,
a to ve véci vymáhání nároku žalobce z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků

ležících v katastrálních územích, které spadají pod nadepsanou městskou část, a tyto pozemky
byly či jsou ze strany Vaší městské části užívány (resp. vymezeny) jakožto veřejná zeleň (ZMK zeleň městská a krajinná) bez uzavřené smlouvy (dále jen „Soudní spor");

-

v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) byla nadepsaná městská část v uvedených
Soudních sporech úspěšná;

-

v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) byla nadepsaná městská část v Soudních
sporech zastoupená advokátem;

-

v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) podala nadepsaná městská část v takovém
Soudním sporu odvolání k soudu druhého stupně;

-

v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) podala nadepsaná městská část v takovém
Soudním sporu dovolání k Nejvyššímu soudu ČR;

-

jaká byla průměrná délka takového řízení (Soudního sporu) od zahájení řízení, tj. ode dne podání
žaloby, do data nabytí právní moci rozsudku ve věci.

Předmětná informace (sdělení) zašlete prosím elektronicky do mé datové schrénky (_

l
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Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.

Vpřípadě nejasností mne za účelem urychlení komunikace prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy _případně na tel. +420 _

S pozdravem

Mgr. Matyáš Moska, advokát

