
illl 1 11111 11 11 ill l elli llli it
HUROP66 1 g5X5

0KďH klěstský úřad Roztoky
V

.; {''? 3ii

:6á:?' 'a;

9. 11, 2016

,{(l:€ -ú:
ili'ai' !)Y;3 teÍ

'@J

lislc ]clln. zŘstik'

Odbor OSRMZP -- Pavel Schill

Nám. 5 květ:na 2

252 $3 Roztoky

Ó.{.ZG
ÍI' {áda$! nD#

V [vTěiníku g.1]..201$

Věc

Žádost g PQ$kWButíEQdlšlgdů g infl9rnpwí dle ál$ ag č:!e$/1999 $b;

skládka TKO - Holý vrch

Dne 26.10.2C15 proběhlo zasedání zastupitelstva města Roztoky, které mimo jiné projednalo
l záležltosi: majetkoprávního vypořádání majitelů pozemků pod skiádkou TKO Malý Vrch ( p.č.
2429/11, 2429/13 a 2428/4} . Přijaté usnesení č. 20].--10/16 vycházelo z materiálů, které
nedostali spolumajiteli pozemků k dispozici ani k seznámení.

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme ve sm-/siu zákona o svcbodném přístupu k
Informacím č. 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících materiálů:

1) Znalecký posudek na stanovení tržní ceny pozemků p.č. 2429/11, p.č. 2429/13 a p.č
2428/4.

2) Stanoviska Idcpcručení) advokátní kanceláře Mazej and Směla - Vypořádání
právních vztahů souvisejkích se st:avbau ,,Rekultivace $kŠádky I'KO - Holý Vrch"

Předem děkuji



Jaroslav Drda

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:
Podepsáno:

Jaroslav Drda <drda@ roztoky.cz>
16. listopadu 2016 13:59

žádost o informace
Znalecký.Posudek.pdf
drda@ rozto ky.cz

Vážený pane K

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., podané dne 8. 1 1 . 2016 a doplněné dne
9. 1 1. 2016, Vám sdělujeme:

l Znalecký posudek na stanovení ceny předmětných pozemků Vám zasíláme v příloze této zprávy

2 S odkazem na ust. $ 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění (dále jen .,Infz") se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. Tímto jsou, v souladu s výkladem Ministerstva vnitra a
Ministerstva spravedlnosti, míněny prognózy. rozbory, srovnávací přehledy, hodnotící zprávy.
právní a jiné výklady apod
Co se týče stanoviska advokátní kanceláře Mazel & Směja -- Vypořádání právních vztahů
souvisejících se stavbou .,Rekultivace skládky TKO -- Holý Vrch" (dále jen ,,stanovisko"), v souladu s
rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 As 55/2003, podle něhož se poskytnutím
informací podle Infz rozumí přímé nebo zprostředkované sdělení údajů o skutečnostech, které se
týkají zákonem stanovené působnosti subjektu povinného poskytovat informace a jejího výkonu,
považuje město Roztoky stanovisko, vytvořené jako neveřejný materiál a sloužící jako podklad pro
postup města Roztoky ve věcí vypořádání právních vztahů souvisejících se stavbou skládky Holý
Vrch, za pracovní materiál, který však informací ve smyslu Infz není. Stanovisko slouží jako právní
rozbor a výkladová pomůcka pro podporu vlastního hodnocení skutkového stavu městem Roztoky
ve věci možných řešení sporu ohledně nejasných vlastnických a majetkových vztahů mezi městem
Roztoky a vlastníky pozemků, na nichž se nachází stavba skládky Holý Vrch. Toto stanovisko
nebylo vytvořeno městem Roztoky, ale třetí osobou na objednávku pro vlastní potřebu města
Roztoky a slouží jako pomůcka a podklad pro jeho budoucí rozhodování. Stanovisko tak nelze
považovat za informaci vztahující se k působnosti města Roztoky a tedy informaci podle Infz; její
vydání by tudíž odporovalo smyslu a účelu Infz.

S ohledem na výše uvedené a s odkazem na ust. $ 14 odst. 5 písm. c) Infz Vám tímto udělujeme
že Vaše žádost o poskytnutí podkladů a informací dle Infz ze dne 9.1 1 .2016 je v části, v níž
požadujete poskytnutí Stanoviska (doporučení) advokátní kanceláře Mazel and Směla -
Vypořádání právních vztahů souvisejících se stavbou ,,Rekultivace skládky TKO - Holý Vrch
odložena. nebot' se jedná o informaci, která se nevztahuje k působnosti města Roztoky a její
poskytnutí tedy nepodléhá režimu Infz.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav DRDA
tajemník
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