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Čj./SZn:
MC P-RPRJ 00400/2021/
SZ MC P-RPRJ
00400/2021/2
Počet listů:
2

Vaše značka:

Vyřizuje:
Miloslava Jirasová

V Praze dne:
4.3.2021

Počet příloh:
0

Počet listů příloh:
0

Počet svazků příloh:
0

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 28. 2. 2021 obdržela Městská část Praha-Řeporyje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Dotaz:
1) Kolik případů eviduje nadepsaná městská část (v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení
této žádosti), kdy s vlastníkem nemovitosti, která je součástí veřejného prostranství ve smyslu
§ 34 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřela smlouvu na
užívání této nemovitosti?
Odpověď:
Nula případů.
Dotaz:
2) Kolik případů eviduje nadepsaná městská část (v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení
této žádosti), kdy s vlastníkem nemovitosti, která je v územním plánu vymezena jako veřejná
zeleň: ZMK – zeleň městská a krajinná, uzavřela smlouvu na užívání této nemovitosti?
Odpověď:
Nula případů.
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Dotaz:
3) Jakou částku průměrně nadepsaná městská část na základě výše vymezené smlouvy (pokud
nějaká byla uzavřena) hradí vlastníkům pozemků za 1 m2 za 1 kalendářní měsíc?
Odpověď:
Nula.

Za poskytnutí informace není od žadatele požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů
schváleného a stanoveného v souvislosti s poskytováním informací, protože její zodpovězení
nevyžadovalo rozsáhlé zpracování a informace je poskytnuta elektronicky prostřednictvím datové
schránky.

S pozdravem
Pavel Novotný, DiS.
Starosta

podepsáno elektronicky

