MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2001

Město Bakov nad Jizerou jako povinný subjekt zveřejňuje dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2001 :
I. Počet podaných žádostí o informace : 0
Na Městský úřad Bakov nad Jizerou nebyla v roce 2001 podána žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací.
II. Počet vyřízených žádostí : 0
III. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
IV. Opis podstatných částí každého rozhodnutí soudu:
Město Bakov nad Jizerou obdrželo v roce 2001 jeden rozsudek Krajského soudu v Praze .
Předmětem soudního sporu byl požadavek žalobců -, spoluvlastníků pozemků – parcel č. 761/1 o
výměře 1405 m 2 , č. 759/1 a 761/1 o výměře 682 , všechny v k.ú. Bakov nad Jizerou, o úhradu
nájemného z těchto pozemků, neboť je město Bakov nad Jizerou jako žalovaný neoprávněn užívá
jako místní komunikace.
Okresní soud v Mladé Boleslavi žalobcům přiznal částky odpovídající nájemnému za dobu od
1.7.1996 do 30.6. 2000 spolu s úroky z prodlení .
Žalovaný se proti tomuto rozsudku v zákonné lhůtě odvolal a navrhl, aby rozsudek byl změněn a
žaloba zamítnuta , případně zrušen a věc vrácena okresnímu soudu k dalšímu řízení, neboť se
domnívá, že městu jako žalovanému nevznikl žádný majetkový prospěch, neboť pozemky,
které jsou užívány jako místní komunikace slouží všem občanům ve veřejném zájmu, ne
pouze žalovanému.
Žalobci navrhli , aby rozsudek soudu I. stupně byl potvrzen a žalovaný byl povinen nahradit
náklady řízení.
Krajský soud přezkoumal napadený rozsudek způsobem odpovídajícím § 212 o.s.ř. i řízení mu
předcházející a považuje odvolání žalovaného za nedůvodné. Došel k závěru, že pozemky využívá
žalovaný ( město Bakov nad Jizerou ) neoprávněně a tudíž mu vzniklo bezdůvodné obohacení a to
plněním bez právního nároku, rozsudek okresního soudu potvrdil a rozhodl takto:
Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům náklady odvolacího řízení částkou 9 156,- Kč, dále
povinnost zaplatit žalobcům každému částku 8 348,- , každému spolu s 10 % úrokem z prodlení

z částky 4 174,- Kč od 1.7.1999 do zaplacení z částky 4 174,- Kč s 10 % úrokem z prodlení od
1.7.2000 do zaplacení, vše do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.
Dále mu uložil povinnost uhradit žalobcům na nákladech řízení částku 7 222,- Kč a to rovněž od
právní moci rozsudku.

V. Řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona 0

VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona :
Informace poskytuje město Bakov nad Jizerou občanům způsobem ve městě obvyklým , tj. :
a) zprávami v městském rozhlase,
b) informacemi vyvěšenými na úředních deskách a vývěsních skříních městského úřadu,
c) vydáváním místního zpravodaje „ Bakovsko „ ,
d) informacemi v regionálním tisku,
e) informacemi na regionálních rozhlasových stanicích,
f) informacemi poskytovanými pracovníky městského úřadu telefonicky , osobně či e-mailem,
g) na webových stránkách města na adrese: www.bakovnj.cz.
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