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Chlum Svaté Maří 19. ledna 2018

Č. jedn. INF1/8/2018
Odpověď na vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážený pane,
Dne 17. 1. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o sdělení informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
K Vaší žádosti sdělujeme:
1) Jakou částku celkem stály, či budou obec Chlum Svaté Maří stát služby pana xxxxxx
v souvislosti s řízením Krajského soudu v Plzni pod č. jed. 30A103/2017-33, a
současně nejvyššího správního soudu vedeném pod č.j. 4As 150/2017-31? Žádám o
podrobné rozepsání veškerých úkonů a částek, jež obdržel či má obdržet xxxxxxx
v souvislosti se shora uvedeným usnesením ze strany povinného subjektu.
K uvedenému dotazu sdělujeme, že obec Chlum Svaté Maří nehradila xxxxx
žádné částky za poskytnuté právní služby.
3) Žádám o zaslání kopií veškerých smluvních ujednání mezi povinným subjektem s
xxxxx
K uvedenému sdělujeme, že s xxxxxxxxxxx nebyla uzavřena žádná písemná
smlouva.
4) Žádám o celkové vyčíslení částky, kterou obec Chlum Svaté Maří musí vynaložit
všem účastníkům, právním zástupcům, soudům a případně dalším subjektům za vady
způsobené nesprávným úředním postupem v řízení o poskytnutí žádosti o informace
dle zák č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím panu xxxxxxxx a
souvisejícím úkonům v řízeních Krajského soudu v Plzni pod č. jed. 30A 103/2017-33
a současně Nejvyššího správního soudu vedeném pod č.j. 4As 150/2017-31.
K uvedenému dotazu sdělujeme, že obec v předmětných řízeních nehradila žádné soudní
poplatky a na základě USNESENÍ Krajského soudu v Plzni pak obec zaplatila
právnímu zástupci žalobce náklady řízení ve výši 13 342,- Kč.

5) Dále žádám o informace, zda v souvislosti s řízením spis. zn. P-2/18/2017 vedeném
přestupkovou komisí obce Chlum Svaté Maří, byla vedena ještě nějaká další řízení
před soudy nebo jinými orgány a jaká částka musela být obcí vynaložena jako
náklady těchto řízení, nebo odměna advokáta.
K uvedenému sdělujeme, že k tomuto přestupkovému řízení nebylo vedeno žádné
soudní řízení. Vydané rozhodnutí bylo předmětem podaného odvolání a
předmětem přezkoumání orgánem Ministerstva vnitra ČR na základě stížnosti
dotčené osoby. Žádná finanční částka nebyla obcí v tomto řízení hrazena.

Miroslav Hrůza
starosta obce Chlum Svaté Maří

