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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 24. 11. 2015
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Dne 23. listopadu 2015 jsme obdrželi Vaši odpověď na náš dotaz a žádost o poskytnutí informací
(podkladů), které jsou v přímé souvislosti s prodejem pozemkového celku č. 230.
Bohužel musíme konstatovat, že Vaše odpověď je vyhýbavá, nic neříkající a opět nám nebyly předány
informace, na kterých máme právní zájem. V této souvislosti si dovolujeme upozornit na tu skutečnost,
že jste nám odepřeli právo na informace ve smyslu ústavního zákona č. 2/19993 Sb., čl. 17 odst. 1, či
obdobně dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
Z uvedeného důvodu Vás opakovaně žádáme o poskytnutí informací, tak jak byly požadovány v naší
žádosti ze dne 15. 10. 2015. Tedy:
- kopii napadeného rozsudku,
- kopii žádosti o opravu rozsudku (či jiné podání),
- dále žádáme o vysvětlení důvodu, proč nás ÚMČ Praha 10 v rozporu se skutkovým stavem
mylně informoval o údajném probíhajícím restitučním řízení,
- dále žádáme o vysvětlení důvodu, proč nás ÚMČ Praha 10 v rozporu se skutkovým stavem
mylně informoval o údajném soudním řízení ve věci žaloby na určení vlastnictví pozemků,
- kdo nese za tento stav odpovědnost,
- důvod, proč se ÚMČ P-10 vyhýbá dodržet svůj veřejný slib,
- kdy dojde k prodeji pozemků.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do Vaší datové schránky.
1. Kopie rozsudku č. j. 11 C 75/2008-231 ze dne 24.10.2012 tvoří přílohu č. 1 tohoto dopisu.
2. Kopie žádosti o opravu rozsudku č. j. 24Co 15/2013-306 ze dne 6.2.2013 tvoří přílohu č. 2
tohoto dopisu.
3. Informace podávané ze strany Úřadu městské části Praha 10 vždy odpovídaly skutečnému
stavu probíhajícího procesu restitučního řízení.

4. Dle přiloženého LV 2476, k. ú. Strašnice ze dne 30. 10. 2013 je zcela patrné, že na předmětné
pozemky byla podána žaloba na určení vlastnictví (příloha č. 3 tohoto dopisu). O tomto stavu
jste, v návaznosti na Vaši žádost o odkoupení pozemků ze dne 12. 12. 2007, byli informováni
dopisem dne 30.10.2013 (sp. zn.: P10-118022/2013).
5. Stav případu je v souladu se schváleným materiálem „Zásady pro prodej pozemků souvisejících
s I. – XII. etapou privatizace“ a jejich novelou, která byla schválena usnesením Zastupitelstva
městské části Praha 10 č. 9/19/2008 dne 26. 6. 2008.
6. Žádný veřejný slib Úřad městské části Praha 10 nikdy nevydal. Vašemu družstvu byl zaslán dne
8.10.2007 pouze zájmový dopis, na který jste kladně reagovali dopisem dne 12.12.2007.
Zájmový dopis má pouze informativní charakter, a to jak pro případné zájemce, tak i pro
městskou část Praha 10, která takto eviduje potencionální zájem o budoucí odkup.
7. Rozpracovaný prodej celku bude pokračovat po řádném ukončení restitučního řízení a
vyjasnění majetkových vztahů k předmětným pozemkům.
Dále Vám zasíláme následující:
8. Geometrický plán k rozsudku č. j. 24Co 15/2013 - 306 ze dne 6.2.2013 tvoří přílohu č. 3 tohoto
dopisu.
9. Dovolání HMP rozsudku č. j. 24Co 15/2013 - 306 ze dne 6.2.2013 tvoří přílohu č. 4 tohoto
dopisu.
10. Dovolání MČ P10 rozsudku č. j. 24Co 15/2013 - 306 ze dne 6.2.2013 tvoří přílohu č. 5 tohoto
dopisu.

Zároveň Vás informujeme, že ve věci bylo, z důvodu ochrany osobních údajů fyzických osob,
vydáno, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 8a InfZ, rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti, které Vám souběžně zasíláme do Vaší datové schránky.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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