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Čj./SZn:
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Počet listů:
2

Vaše značka:

Vyřizuje:
Miloslava Jirasová

V Praze dne:
17.2.2021

Počet příloh:
0

Počet listů příloh:
0

Počet svazků příloh:
0

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 8.2.2021 obdržela Městská část Praha-Řeporyje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Dotaz:
- 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
z jejich 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?
Odpověď:
V nula procentech.
Dotaz:
- 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 1 kalendářní měsíc?
Odpověď:
Nula korun českých.
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Za poskytnutí informace není od žadatele požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů
schváleného a stanoveného v souvislosti s poskytováním informací, protože její zodpovězení
nevyžadovalo rozsáhlé zpracování a informace je poskytnuta elektronicky prostřednictvím datové
schránky.

S pozdravem
Pavel Novotný, DiS.
starosta
podepsáno elektronicky

