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Poskytnutí informací
Městská část Praha 9 (dále jen „povinný subjek “), jako věcně a místně příslušný orgán podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném řístu u kinformacím dále 'en
z' n“ ve věci žádosti
(dále jen „ža ate “ , 0 in ormace, erá y a oručena ne 11. 5. 2020, žadateli
poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona tyto informace:
K bodu 1) žádosti:
Povinný subjekt sděluje, že aktuálně u povinného subjektu byly ve dvou případech uplatněny ze
strany jedné fyzické a jedné právnické osoby nároky týkající se užívání pozemků těchto subjektů
ztoho titulu, Že pozemky jsou veřejným prostranstvím ve smyslu ustanovení § 34 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
1) Uplatnění nároků právnické osoby, obchodní společnosti Bohemia Properties a.s., IČO:
62525204, se sídlem Teplická 492, Praha 9, PSC 190 00, týkajících se pozemku p. č. 515/2
v katastrálním území Střížkov, který je vlastnictví této společnosti.
2) Uplatnění nároků fyzické osoby; z důvodu ochrany osobních údajů povinný subjekt nemohl
žadateli sdělit blizs1 informace o dané fyzické osobě, a proto zároveň s tímto poskytnutím
informací vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace.
K bodu 2) žádosti:
Povinný subjekt v současné době nemá uzavřenu nájemní smlouvu či smlouvu obdobného
charakteru s neveřejnoprávním subjektem, ve které by povinný subjekt vystupoval jako nájemce či
poskytovatel úplaty za užívání veřejného prostranství.
K bodu 3) žádosti:
Povinný subjekt v současné době vede jednání se společností Bohemia Properties a.s.; jednání jsou
vedena od měsíce července roku 2019. Předmětem jednání v současné době není peněžité plnění,
jelikož uplatnění nároků jmenované společnosti má být dle dosavadních j ednání řešeno koupí části
předmětného pozemku povinným subjektem. Jednání prozatím nevedla kuzavření kupní či jiné
smlouvy.
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Povinný subjekt v současné době dále vede jednání s fyzickou osobou, přičemž předmětem jednání
je otázka užívání části pozemku této fyzické osoby jakožto údajného veřejného prostranství
nacházejícího se na pozemku této fyzické osoby. Jednání jsou vedena od měsíce ledna roku 2017.
Předmětem jednání V současné době není peněžité plnění.
Z důvodu ochrany osobních údajů povinný subjekt nemohl žadateli sdělit bližší informace o dané
fyzické osobě, a proto zároveň s tímto poskytnutím informací vydal rozhodnutí o odmítnutí části
žádosti o informace.
K bodu 4) žádosti:

Povinný subjekt v současné době není účastníkem soudního řízení, vněmž by třetí osoba
požadovala plnění z titulu existence veřejného prostranství.
K bodu 5) žádosti:
Povinný subjekt žadateli informace požadované žadatelem v bodě 5) žádosti poskytl vrámci
poskytnutí informací k předchozím výše uvedeným bodům žádosti.
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Poskytnutí informací se doručuje:
I. žadatel
II. spis
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