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Dobrý den,

obracím se na Vás s doplňujícím dotazem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s ohledem na

minulou komunikaci ohledně průběhu řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9

sp. zn. 60 C 144/2018, jehož jste účastníkem, když dle vaší informace dne

16.1.2020 vynesl soud rozsudek, které v době původní otázky ještě nenabyl právní

moc1.

Žádám Vás tímto o sdělení, zda kynologové podali odvolání nebo zda rozhodnutí

soudu dne 16.1.2020 nabylo právní moci.

Předem děkuji za Vaše vyjádření a jsem s pozdravem
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vÁš DOPIS Čj:

 

ZE DNE:

NAŠE Čj.: UMCP21/05800/2020/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/05800/2020/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketazahrad nikova@praha21 .cz

DATUM: 27.04.2020

Věc: Odpověd'na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném

přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 21, se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad

Lesy, jakožto povinný subjekt, obdržel dne 22.04.2020 pod č.j. UMCP21/05800/2020 Vaši

žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lan"), kterou evidujeme pod číslem

31/20, týkající se informací související s průběhem řízení vedeného u Obvodního soudu

pro Prahu 9 sp. zn. 60 C 144/2018.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

Žádám Vás tímto o sdělení zda kynologové podali odvolání nebo zda rozhodnutí

soudu dne 16.01.2020 nabylo právnl'moci.

Rozsudek soudu nabyl právní moci a soud již doložku vyznačil.

Kynologové byli vyzváni k vyklizení a předání pozemku dle pravomocného rozsudku

soudu.

S ohledem na současnou situaci byl termín stanoven do 30.5.2020.

S pozdravem

lng. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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