
Dobrý den,

obracím se na Vás zdvořile jako právní zástupce—

Klient mne požádal, abych zjistila v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 0

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jak vypadá

průběh rízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9 sp. zn. 69 C 144/2018,

jehož jste účastníkem, když dle infosoudu proběhlo dne 16.1.2029 nařízené

jednání, kde měl být zároveň vyhlášen rozsudek.

Žádám Vás tímto o sdělení, jak bylo soudem prvého stupně rozhodnuto - jaké

rozhodnutí bylo vyhlášeno, zda Vám již bylo doručeno písemné rozhodnutí

soudu prvního stupně, popř. zda Vámi bude podáno odvolání proti tomuto

rozhodnutí.

Předem děkuji za Vaše vyjádření a jsem s pozdravem
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VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/03896/2020/KS/Maj

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/03896/2020/2

VYŘIZUJE: Ing. Alena Majerová

TEL.: 281012921

E—MAIL: alena.majcrova@praha21.02

DATUM: 17.03.2020

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím

dne 10.03.2020 pod č.j. UMCP21/03896/2020 obdržel ÚMČ Praha 21 Vaší žádost

o informace podle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou

evidujeme pod číslem 20/20.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

Jak bylo soudem prvého stupně rozhodnuto —jaké rozhodnutí bylo vyhlášeno, zda Vámjiž

byla doručena písemné rozhodnutí soudu prvního stupně, popř. zda Vám bude podáno

odvolán/proti tomuto rozhodnutí.

Dne 16. l. 2020 byl Obvodním soudem pro Prahu 9 vynesen rozsudek, kterým bylo Českému

kynologiekému svazu ZKO Praha 9 uložena povinnost vyklidit a vyklizený pozemek parc.

č. 544/5 v k. ú. Újezd nad Lesy předat městské části Praha 21 ., a to do 15 dnů od právní moci

rozsudku.

Tento rozsudek již byl právnímu zástupci městské části Praha 21 doručen, ale k dnešnímu dni

není vyznačena doložka právní moci. Pokud nebude ze strany Ceského kynologického svazu

ZKO Praha 9 podáno odvolání, bude tento po právní moci rozsudku vyzván ke splnění

povinnosti dle výše uvedeného rozsudku.

S pozdravem

Ing. Šárka Zvátková

tajemnice UMC Praha 21
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