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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

Sokolovská 324/14
. v ,

180 49 Praha9 VlZ rozdelovmk

Spis. zn.:

C.j.: V Praze dne: 20.9.2018

Vyřizuje:

Telefon: 283 091 221 Internet: http://www.práha9.cz

Telefon-ústředna: 283 091 111

Městská část Praha 9, jako věcně a místně příslušný orgán podle § 15 odst. 1 zák. č: 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím ve Vaší věci žádosti o informace, která byla doručena dne

5.9.2018:

1. Sděluie, že záměr prodeje pozemků parc.č.: 532/6, 532/10 a parc.č.: 532/12, v k.ú. Prosek

byl na úřední desce (včetně elektronické úřední desky) zveřejněn od 13.11.2017 do 29.11.2017.

Zastupitelstvo Městské části Praha 9 schválilo prodej shora uvedených pozemků dne 12.12.2017

usnesením č. Us ZMČ 101/17 a č. Us ZMČ 102/17

Kopie dokladů prokazujících výše uvedené přikládáme.

II. Ve zbývajícím Městská část Praha 9 rozhodla podle ust. § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 zákona

č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle ust. § 67 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád,

t a k t o:

Zádost se ve zbývajícím rozsahu částečně odmítá a informace

se částečně neposkytne,

neboť ve zbývající části žádosti žadatel požaduje informace a dokumenty V takovém rozsahu, že je

potřeba žádost svým obsahem posoudit, jako žádost o nahlížení do spisu.

Odůvodnění:

Městská část Praha 9 má povinnost posuzovat podání dle jeho obsahu a nikoliv dle jeho označení, a

to V souladu s ust. § 37 správního řádu, podle kterého podání je úkonem směřujícím vůči správnímu

orgánu a posuzuje se podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. V tomto

případě se Městská část Praha 9 musela V prvé řadě zabývat otázkou, zda takto formulovaná žádost

není ve své podstatě žádostí o nah}ižení do spisu osobou která není účastníkem řízení. Žádostje

formulovaná tak, že žadatelka požaduje všechny dokumenty, písemné materiály a jakékoliv další

dostupné informace, které jakkoliv souvisejí s prodejem pozemků, a tím se nepochybně jedná 0
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žádost o nahlížení do spisu (a umožnění pořizování kopií). Městská část Praha 9 tak učinila závěr,

že se (se zřetelem na obsah žádosti) o žádost ve smyslu ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb. vůbec

nejedná.

Ustanovení správního řádu 0 nahlížení do spisu slouží k získání informací o správním spise nebo

jeho části pro účastníky řízení, jejich zástupce. Jiným osobám může správní orgán povolit nahlížení

do spisu, pokud prokáží odůvodněnost svého požadavku. Jiné osoby tak musí prokázat právní zájem

na nahlížení. Městská část Praha 9 se tedy zabývala otázkou právního zájmu žadatelky o nahlížení

do spisu a dospěla k závěru, že uvedená žádost vede k obcházení prostředků zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu. Dle ust. § 18 občanského právního řádu platil že účastníci mají v

občanském soudním řízení rovné postavení. Pokud by Městská část Praha 9 musela takto komplexní

informace poskytovat, vedlo by to k porušení takovéto rovnosti stran v rámci probíhajícího řízení.

Smyslem a účelem práva na informace je totiž veřejná kontrola výkonu státní moci. Podaná žádost

však není pro žadatelku prostředkem kontroly veřejné moci, ale metodou prosazování svých

individuálních zájmů., nadto v probíhajícím soudním řízení, které žadatelka vede s Městskou části

Praha 9.

Z uvedeného důvodu Městská část Praha 9 poskytla žadatelce jen ty informace. které byly veřejně

přístupné a prokazují, že kupní smlouvy byly uzavřeny platně. Což je mimo jiné zřejmě již ze

samotného faktu„ že katastr nemovitostí převod nemovitých věcí zapsal.

Poučení :

Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode

dne doručení k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím Městské části Praha 9. Odvolání je nutno

podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu.

 

Oznámení se doručuje:

   
ll. spis
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