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Odpověď na interpelaci ze dne 21.04.2021

 

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

v příloze  si  Vám  dovoluji  zaslat  Vámi  požadovaný  seznam  soudních  sporů
evidovaných MČ Praha 17, vyjma sporů vedených z titulu dlužného nájemného fyzických a
právnických osob a žalob na vyklizení. Tyto spory tvoří cca 98% všech evidovaných sporů.
V minulosti tyto spory řešila AK Beran, Řezáč, následně JUDr. Karel Polák, advokát, od roku
2016 řeší právní oddělení, nyní právní odbor MČ Praha 17.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Daniel Černý

právník úřadu
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Seznam soudních sporů evidovaných městskou částí Praha 17, vyjma sporů 
vedených z titulu dlužného nájemného a žalob na vyklizení

Aktivní spory

MČ Praha 17 c/a PP Servis s.r.o. 
věc: žaloba o náhradu škody ve výši 58.659,- Kč s příslušenstvím
výsledek: pravomocně rozhodnuto, přisouzeno v plné výši,  
zastoupení: MČ zastoupena právníkem úřadu
náklady právního zastoupení: 0

MČ Praha 17 c/a Augmentum s.r.o.
věc: žaloba o zaplacení částky 1.734 000,- Kč s příslušenstvím    
výsledek: věc vedena u OS Praha 6, č.j. 11C 25/2018, řízení přerušeno
zastoupení: MČ zastoupena právníkem úřadu  

   
MČ Praha 17 c/a Augmentum s.r.o.
věc: žaloba na vyklizení
výsledek: věc vedena u OS Praha 6, č.j. 13 C 49/2018, řízení přerušeno
zastoupení: MČ zastoupena právníkem úřadu

MČ Praha 17 c/a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
věc: žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
výsledek: kasační stížnost vedena u Nejvyššího správního soudu v Brně, čj. 2 As 43/2021
zastoupení: MČ zastoupena AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o 
Soud zpravidla rozhoduje bez přítomnosti stran.



Pasivní spory

Josef Dvořák spol. s.r.o. c/a MČ Praha 17
věc: žaloba o zaplacení 2.746.587 Kč s příslušenstvím
výsledek: pravomocně rozhodnuto, přisouzeno v plné výši, zaplaceno celkem 4.337.358,- Kč
zastoupení: MČ zastoupena AK JUDr. Chudoby,
náklady na právní zastoupení  - 0

Augmentum s.r.o c/a MČ Praha 17  
věc: žaloba na určení trvání právního vztahu
výsledek: věc vedena u OS Praha 6, čj. 20 C 31/2018, dosud nerozhodnuto
zastoupení: MČ zastoupena právníkem úřadu

Augmentum s.r.o. c/a MČ Praha 17
věc: žaloba o zaplacení částky 3.310.000,- Kč
výsledek: věc vedena u OS Praha 6, čj. 14 C 2/2019, dosud nerozhodnuto
zastoupení: MČ zastoupena právníkem úřadu

Holohlavská a spol. c/a 1) Hlavní město Praha, 2) MČ Praha 17
věc: žaloba o nahrazení rozhodnutí správního orgánu   
výsledek: věc vedena u OS Praha 6, č.j. 11 C 62/2016, žalobě vyhověno,  zaplaceno 86.953 ,- Kč
zastoupení: MČ zastoupena právníky úřadu 

GEOSAN GROUP a.s. c/a MČ Praha 17
věc:  žaloba o nahrazení projevu vůle
výsledek: věc vedena u Městského soudu v Praze, č.j. 41 Cm 49/2020, první jednání ve věci 
nařízeno na 11.06.2021
zastoupení:  MČ  zastoupena  AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.    
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