
Povinný subjekt: 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00 Praha 58 
 

V Praze dne 6. 4. 2021 
 
Žádost o informace  

Vážení, 

níže uvedenou žádost o informaci  

 

Žádám tedy o elektronické zaslání (na e-mail zastupitele nebo do datové schránky) vyčíslení celkových 

nákladů na právnické a poradenské služby vynaložených na soudní spory e zastupiteli  

 o uveřejnění informací v radničním měsíčníku STOP. Dále 

žádám o rozepsání těchto nákladů na jednotlivé spory, a to včetně všech odvolání i dovolání 

k Nejvyššímu soudu. Závěrem žádám též o zaslání všech faktur, které se váží k těmto nákladům. 

Pro informaci dodávám, že dle skutečného právního výkladu Ministerstva vnitra (viz Stanovisko odboru 

dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2016 k rozsahu informací poskytovaných členovi 

zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce https://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-odk-c-1-

2016-pravo-clena-zastupitelstva-obce-na-informace.aspx) mám na uvedené informace jako zastupitel 

nárok. 

Předem děkuji za Vaši vstřícnost. 

S pozdravem 

 



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 

Odbor legislativně - právní 
 
 
 

 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
6.4.2021 P13-17379/2021 Mgr. Prošek, 235011246 12.04. 2021 

 

Věc: Poskytnutí informací na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Vážený pane inženýre, 

 
k Vaší žádosti o poskytnutí informací, kterou MČ Praha 13 obdržela dne 07.04. 2021 Vám 
sdělujeme, následující informace: 

 
1. Právní a poradenské služby na soudní spor vedený u  OS Praha 5 pod sp. zn.: 10 

C 223/2019 v kauze MČ Praha 13 vers. . Celkové náklady jsou ve 
výši 72 510,- Kč viz. evidované faktury na odboru legislativně právním viz. kopie 
faktur v příloze. 

2. Právní a poradenské služby na soudní spor vedený u  OS Praha 5 pod sp. zn.: 10 
C 50/2020 v kauze MČ Praha 13 vers. . Celkové náklady jsou ve výši 
152 000,- Kč viz. evidované faktury na odboru legislativně právním viz. kopie 
faktur v příloze. 

3. Právní a poradenské služby na soudní spor vedený u  OS Praha 5 pod sp. zn.: 10 
C 222/2019 a následná změna na sp. zn.: 22Co 228/2020 (dovolání proti 
rozsudku MS v Praze) v kauze MČ Praha 13 vers. . Celkové náklady 
jsou ve výši 161 000,- Kč viz. evidované faktury na odboru legislativně právním 
viz. kopie faktur v příloze. 

 
S pozdravem 

 
 

Mgr. Michal Prošek 
vedoucí legislativně právního odboru ÚMČ Praha 13 

 
 
 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: epodatelna@praha13.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 235 011 111 ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:epodatelna@praha13.cz
http://www.praha13.cz/

	30-2021 1_Redigováno
	30-2021_Redigováno



