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Věc: Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 

 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry obdržela dne 09.02.2021 žádost o poskytnutí informací 
vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 00409/2021, v níž žadatel uvádí následující 
dotazy: 

 

 

-v kolika procentech případů (postačí hrubý odhad) uhradila nadepsaná městská část (v 

období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti) vlastníkům pozemků při uplatnění 
nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného obohacení (vzniklého užíváním pozemků 
městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň: 
ZMK - zeleň městská a krajinná), požadovanou částku, aniž by došlo k soudnímu sporu?  
 

- jaká byla průměrná náhrada, kterou nadepsaná městská část uhradila (v korunách 
českých), vlastníkům pozemků za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním pozemků 
městskou částí bez právního důvodu, kteréžto pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň 
(ZMK - zeleň městská a krajinná), a to za 1 m2 za 1 kalendářní měsíc?  
 

 

 

 

V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, sdělujeme následující informace. 
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MČ Praha-Dolní Chabry neuhradila v období ode dne 1. 1. 2010 do data doručení této žádosti 
žádným vlastníkům pozemků  - při uplatnění nároku z jejich strany z titulu bezdůvodného 
obohacení (vzniklého užíváním pozemků městskou částí bez právního důvodu, kteréžto 
pozemky jsou vymezeny jakožto veřejná zeleň: ZMK - zeleň městská a krajinná) - žádnou 
částku, aniž by došlo k soudnímu sporu  
 

- z výše uvedeného vyplývá, že nebyla vyplacena žádná náhrada 

 

 

V souladu s požadavkem je zasíláme žadateli prostřednictvím datové schránky. 
 

Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu 

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace  

 

pod č.j. MCPCH 00409/2021 

 

 

 

 

S pozdravem   

 

 

 

 

    ------------------------------------------- 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 

starostka městské části  
Příloha: 

Co:   spis 

 

Mgr. Kateřina 
Šilhová 
Šafránková

Digitálně podepsal 
Mgr. Kateřina 
Šilhová Šafránková 
Datum: 2021.02.24 
17:02:28 +01'00'

http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace

