
aZ/fl

gi - „fw/M47

_ /
dle zákona 196/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů žádám o inFormaci k pozemku 544/5:

Dne 14.05.2919: "(...) 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.

Opakovaně jsme upozorňovali vedení MČ Praha 21, že pozemek je po tomto datu

kynology dále využíván v rozporu s územním plánem a rozhodnutím soudu.

Impulsem k mému současnému dotazu je, že v neděli 24.11.2019 v době od 10 hodin

do cca

13 hodin byl pozemek opět opakovaně využíván kynology.

1) Kdy konečně zajistí MČ Praha 21, aby jí svěřený majetek ( pozemek 544/5 )

nebyl opakovaně využíván ZKO 394 bez platné smlouvy a byl hlavně využíván v

souladu s územním plánem?

2) Kdo a kdy převzal tento pozemek od kynologů? Kdy budou odstraněny plot,

osvětlení, 1/3 budovy?

3) Kdo a kdy zajistí vyklizení pozemku od kontejneru a dalších pomůcek na

výcvik.

Děkuji za odpovědi.

S pozdravem
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VÁŠ DOPIS ČJ:

  

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/17560/2019/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/17560/2019/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.:

E—MAIL:

DATUM: 04.12.2019

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

přístupu k informacím

dne 27.11.2019 pod č. j. UMCP21/17560/2019 obdržel ÚMČ Praha 21 Vaši žádost o informace

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

číslem 56/19.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

7) Kdy konečně zajistí MČ Praha 27, aby jí svěřený majetek (pozemek 544/5) nebyl

opakované využíván ZKO 394 bez platné smlouvy a byl hlavně využíván v souladu s

územním plánem?

2) Kdo a kdy převzal tento pozemek od kynologů? Kdy budou odstraněny plot, osvětlení,

7/3 budovy?

3) Kdo a kdy zajistí vyklízení pozemku od kontejneru a dalších pomůcek na výcvik.

MČ Praha 21 podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 žalobu o vyklizení pozemku parc. č.

544/5, k. ú. Újezd nad Lesy, řízení bylo zahájeno 11.05.2018. Nyní musí MČ Praha 21 vyčkat na

rozhodnutí soudu.

S pozdravem

   Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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