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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
16. 3. 2016 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:
„V návaznosti na informace obsažené v přílohách faktur došlých MČ Praha 10 od JUDr.
Radmily Kleslové za poskytování právních služeb v roce 2010 žádám dle zákona č. 106/1999
Sb. o:
1. popis předmětu a konkrétní výstupy z pravidelných jednání JUDr. Radmily Kleslové s
Pozemkovým fondem (v období od dubna do října roku 2010 se jednalo celkem o 10
hod jednání)
2. popis předmětu a konkrétní výstupy z pravidelných jednání JUDr. Radmily Kleslové s
Pozemkovým Úřadem (v období od dubna do října roku 2010 šlo celkem o 18 hod)
3. zdůvodnění, proč jednání neabsolvovali dostatečně fundovaní zaměstnanci právního
oddělení úřadu MČ Praha 10.
Žádám o poskytnutí informace na můj email.
Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na zveřejněný dokument.
Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na uvedený e-mail a do datové schránky.
Ad 1) a ad 2).
Předmětem Smlouvy bylo prověřování restitučních nároků na pozemcích svěřených do správy
městské části Praha 10, které byly součástí pozemkových celků. Tyto „celky“, v souhrnném
počtu 297, byly nabídnuty k prodeji družstvům vzniklým v I. – XII. dávce privatizace. Součástí
„celků“ jsou pozemky pod domy a pozemky s domy funkčně související a jsou postupně, dle
vypořádání restitučních nároků, prodávány původně družstvům, nyní jednotlivým členům SV,
a to dle Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I.-XII. etapou privatizace schválených

Zastupitelstvem v r. 2005. Pouze 50 pozemkových celků bylo zcela právně bezvadných, které
bylo možno prodat bez dalšího. U zbývajících 247 pozemkových celků bylo nutno prověřit, zda
pozemky nejsou dotčeny restitučními nároky. Toto prověření pozemků bylo zcela nezbytné,
neboť prodej pozemků s uplatněným restitučním nárokem by byl v příkrém rozporu s právními
předpisy.
Výsledkem činnosti advokátní kanceláře JUDr. Radmily Kleslové byla spolupráce na vyřešení
restitučních nároků u 38 z 59 pozemkových celků předaných advokátní kanceláři. Smlouva
nezakotvovala povinnost advokátní kanceláře předkládat zápisy z jednání na Pozemkovém
fondu, resp. Pozemkovém úřadu, neboť pro ani jeden z dotčených orgánů toto není obvyklou
praxí.
Ad 3)
Tato činnost je časově náročná a rovněž vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky – restituce
bylo nutno prověřovat na tehdejším Pozemkovém úřadě, následně na Katastru nemovitostí,
zajistit knihovní vložky, dále prověřovat na soudech, zda nebyla podána žaloba proti
rozhodnutí PÚ atd. Současně m. č. Praha 10 evidovala stovky žádostí ze strany občanů m. č.
Praha 10 – obyvatelů domů na těchto pozemcích. Aby byla m. č. Praha 10 schopna vyhovět
těmto žádostem a protože v rámci organizační struktury věcně příslušných odborů ÚMČ Praha
10 nebylo možno vyčlenit potřebnou kapacitu kvalifikovaných pracovníků, pověřila m. č. Praha
10 prověřováním restitučních nároků externí advokátní kancelář.

Nad rámce výše uvedeného Vás informujeme, že ve věci bylo, z důvodu faktické neexistence
informací požadovaných v bodě 1. a 2. Vaší žádosti (konkrétních výstupů z pravidelných
jednání JUDr. Radmily Kleslové s Pozemkovým fondem a s Pozemkovým úřadem), vydáno, v
souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ, rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti, které Vám bylo souběžně zasláno 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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