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Dobrý den paní tajemnice,

dle zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů žádám o informací:

1) jaký je stav soudního jednání o platnosti výpovědi nájemní smlouvy na pozemek

544/5 mezi ZKO 394 a MČ Praha 21. Poslední inFormaci, kterou mám je ze září 2618

a to, že kynologové podali žádost o osvobození od soudních poplatků. Je třeba

počkat, až soud o osvobození od poplatků rozhodne. Až bude rozhodnuto o

osvobození, soud kynology opět vyzve k zaplacení poplatku za odvoláni, a až poté

se tím vůbec začne odvolací soud zabývat.

2) Druhou informaci, kterou požadují, zda kynologové platí předepsané Částky za

pronájem pozemku dle smlouvy, protože pozemek stále aktivně využívají. Zda a kdy

byla připsána na konto ÚMČ částka za rok 2019, 2018 a 2917.

Informace prosim poslat elektronicky. Děkuji za Váš čas a přeji vše

dobré.

S pozdravem
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ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI memesma

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

STAROKLANOVICKA 260, 19016 PRAHA 9, TEL.. 281 012 911, FAX 281 971 S31, PODATELNA@PRAHA21.CZ

vAŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/08704/2019/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/08704/2019/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL-: _

wm: _
DATUM: 10.06.2019

Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

dne 05.06.2019 pod č. j. UMCP21/08704/2019 obdržel ÚMČ Praha 21 Vaší žádost o informace

podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou evidujeme pod

Číslem 31/19.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

7) Jakýje stav soudního jednání o platností výpovědi nájemní smlouvy na pozemek 544/5

mezi ZKO 394 a MČ Praha 27. Poslední informaci, kterou mám je ze září 2078 a to, že

kynologové podali žádost o osvobození od soudních poplatků. Je třeba počkat, až soud o

osvobození od poplatků rozhodne. Až bude rozhodnuto o osvobození, soud kynology

opět vyzve k zaplacení poplatku za odvolání, a až poté se tím vůbec začne odvolací

soud zabývat.

Citace_ zjednání odvolacího soudu, dne 14.05.2019: „(...) ve věci žaloby o určení

neplatnosti výpovědi nájemní smlouvy s Českým kynologickým svazem ZKO Praha 9 - Újezd

nad Lesy — 394 (kynologové) , rozhodl odvolací soud tak, že potvrdil výrok soudu prvního stupně

0 zamítnutí žaloby — výpověď nájemní smlouvy je tedy platná. Odvolací soud však bohužel

zároveň změnil výrok soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení, a to tak, že namísto

20.570,- Kč Vám s odkazem na judikaturu Ústavního soudu přiznal jen paušální náhradu

hotových výdajů, tedy celkem zhruba 2.000,- Kč. "
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2) Platí kynologové předepsané Částky za pronájem pozemku dle smlouvy, protože

pozemek stále aktivně využívají. Zda a kdy byla připsána na konto ÚMČ částka za rok

2079, 2018 a 2077.

Platby za nájem byly připsány na náš účet dne: 10.01.2017; 10.01.2018 3 07.01.2019.

S pozdravem

   Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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