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Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informací
Vážený pane magistře,dne 9. 2. 2021 byla úřadu městské části Praha-Satalice doručena Vaše žádosto poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost obsahuje následujícítext (cit.):
Vážení,obracím se na shora nadepsanou městskou část touto žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tímto zdvořilež á d á mo poskytnutí následujících informací:- v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) uhradila nadepsaná městská část (v období odedne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti) vlastníkům pozemků při uplatnění nároku z jejichstrany z titulu bezdůvodného obohacení (vzniklého užíváním pozemků městskou částí bez právníhodůvodu, 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 částí bezprávního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň (ZMK - zeleň městská akrajinná), a to 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.
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V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující informace.

- MČ Praha-Satalice neuhradila v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádostižádným vlastníkům pozemků - při uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodnéhoobohacení (vzniklého užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsouvymezeny jakožto veřejná zeleň: ZMK - zeleň městská a krajinná) - žádnou částku, aniž by došlo ksoudnímu sporu
- z výše uvedeného vyplývá, že nebyla vyplacena žádná náhrada

Na Vaši žádost odpovídáme do Vámi uvedené datové schránky (ID DS: )
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