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Žádost o poskytnutí informací
dle zák. č' 106/1999 Sb.

I'Zjakéhodůvodu;eÚtvtČBrno-BohunicevsoudnímSporuGed.u
oS Svitavy zastupovárr advokátem jestliže má své
vlastní právní oddělení, jehož vedoucí je JUDr. Michaela Kučerová?

2. Z jakého právního titulu je po mrrě požadována úhrada nájemného až 5 let po
ukorrčení rráj emního poměru?
Nájemní poměr zanikl k 31. 12. 2O0L dle rozlrodnutí KS v Brrrě' ÚnaČ po mne
požaduje úhradu nájemného od 1. B' 2003 do ]_' 7. 2006' V dané době tedy Žádný
rráj emní vztah neexistoval.

3' Z jakého důvodu ÚuČ nepronajal byt potřebnému zájemci od 31. 12.2Oo1do 1.

7.2006 ?

Dne 20. 4. 200I V rozporu s právem daným Listinou základních práv a svobod dle
jejího ust. V čL 12 se pronajímatel do předmětnóho bytu vloupal, byt byl vykraclen a

opatřen novým zámkem, kdy klíče od bytu měl ve vlastnictví pronajímatel. Poté byl
byt prázdný, jak později potvrdila i PČR ve vydaném usnesení. Nic nebránilo ÚvtČ
byt řádrrě pronajmout. Přesto jsem z pozice moci vláčena po soudech' Domnívám se,

že jde o zneužívání pravomoci úřední osoby.

Prosím o Vaši urychlenou odpověď a sdělte nri, zda tuto absurdní žalobu vezmete
zpět, případrrě podáte rrávrlr na odročení úst. .jednárrí, které je soudem nařízeno na ]_1'

5. 2020. V době nouzového stavu jsem ve svém věku a jako invalida donucována
cestovat z Prahy k oS ve Svitavách, ačkoliv nikam nevycházím. Přestože jsem

podala rrávrh na zrušení jednání a návrh na zastavení řízení, soud dosud návrhu
nevyhověl.
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V Praze dne 4. 5.2020
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Poskytnutí informací na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

Vážená paní,

na základě Vaší písemné Žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona o svobodném
přístupu k informacím, doručené ÚvtČ Brno-Bohunice 04.o5'2o2o, Vám poskytujeme
poŽadované informace:

1) Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice zastupuje vsoudním řízení u okresního
soudu ve Svitavách sp .zn. XXXxXxxxx advokát xxxxxxxxxxxxxx na základě Smlouvy o
poskytování právní pomoci č. O8-4o7to4tWČ, uzavřené se statutárním městém
Brnem, MČ Brno-Bohunice dne 0't '11.2oo4, po předchozím schválení v Radě MČ
Brno_Bohunice dne 20.10.2004. Advokát převzal věc dne 18.03.2006'

2) Platby za období od 01'08'2003 do 31.05'2006 jsou poŽadovány podle žaloby z roku
2006 bud'z důvodu nevyklizení bytu v době po skončení nájmu (žaloba odkazuje na
ustanovení $ 712a občanského zákoníku č,. 4011964 sb'), anebo jsou platby ve výši
odpovídající obvyklému nájemnému poŽadovány v Žalobě z titulu náhrady škody.
Důvod, proč byly platby poŽadované po pěti letech po skončení nájmu nelze zjistit a
nelze se k němu vyjádřit, protoŽe k němu neexistují podklady ani informace.

3) Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice nepronajalo byt (byt v domě Brně, Pod
nemocnicí č. or. 1 , č.p. 492, na pozemku p.č. 58312 k.ú' Bohunice, jednopokojový,
označený číslem 1) potřebnému zájemci vdobě od 31.12.2001 do 01.07.2006
z důvodu vedení exekuce na vyklizení předmětného bytu (byt nebyl vyklizen a předán
dobrovolně).

4) Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice nevydává pokyn ke zpětvzetí Žaloby před
naťízeným soudním jednáním (xxxxxxxxxxxx) ani jako Žalobce nepodá Žádost o
odročení ústního jednání, protoŽe k odročeníjednání nemá důvod. Žáoost o odročení
jednání můŽe podat jen ten účastník řizení, který k němu máváŽný důvod.
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