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ROZHODNUTÍ

Město Příbram, Městský úřad Příbram (dále též město či povinný subjekt), jako povinný subjekt ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále zákon), 
rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 4 zákona, o žádosti pana 
xxxxxxxxx, byt. xxxxxxxxxxxxxx Příbram (dále žadatel), o poskytnutí informací podle zákona – informace o 
soudním sporu a právních službách, takto:

Žádost žadatele se částečně odmítá tak,  že dále jsou poskytnuty informace existující,  avšak nebudou 
poskytnuty  informace  nově  vytvořené  ve  smyslu  §  2  odst.  4  zákona,  jichž  se  povinnost  poskytovat 
informace netýká.

Odůvodnění:

Město  Příbram  obdrželo  dne  20.08.2018  prostřednictvím  elektronické  podatelny  žádost  žadatele  
podle zákona. 

K jednotlivým bodům žádosti povinný subjekt uvádí následující: 

1.1.  spisové značky soudního sporu se společností  BEKR nábytek, s.r.o. týkající se výpovědi z 
nájmu,

1.2. jména advokáta resp. advokátní kanceláře, který zastupuje město Příbram v soudním sporu 
se společností BEKR nábytek, s.r.o.

Město Příbram nevede žádný soudní spor ohledně výpovědi z nájmu výše uvedené společnosti. 
Příspěvková  organizace  Sportovní  zařízení  města  Příbram,  IČO  71217975,  je  samostatným  právním 
subjektem a samostatným povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona. Město Příbram, jako  
povinný subjekt, není původcem této informace. 

2.1. seznam advokátů resp. advokátních kanceláří (v případě společného výkonu advokacie ve 
smyslu  §  14  a  násl.  zák.  o  advokacii),  kteří  poskytovali  městu  právní  služby  v  průběhu  období  od 
01.01.2018 až do 16.08.2018 (dále  též jen „Předmětné období“),  a to  včetně advokátů /  advokátních 
kanceláří, se kterými město případně uzavřelo smlouvu prostřednictvím jiných subjektů (např. mandátů či  
jiných osob pověřených správou majetku svěřeného městu Příbram),

Město Příbram (včetně MěRK, jako organizace bez právní subjektivity) v daném období využilo služeb 
těchto advokátů/kanceláří

 Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o., IČO 03250202
 Advokátní kancelář JANÁK ZEITHAML & spol., s.r.o., IČO 03389391
 Advokát JUDr. Marek Dvořák, IČO 73630837
 Mgr. Monika Drábková, advokátka, IČO 71480501
 JUDr. Irena Mandíková, advokátka, IČO: 70708495

VÁŠ DOPIS:

SPIS. ZNAČKA: SZ MeUPB 75576/2018

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB  75576/2018

VYŘIZUJE: Mgr. Radka Škubalová

TEL/FAX: 318 402 367

E-MAIL: radka.skubalova@pribram.eu

DATUM: 24.08.2018

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

261 01 Příbram 

mailto:e-podatelna@pribram.eu


Organizace města  nadané právní  subjektivitou  jsou samostatnými  povinnými  subjekty,  platí  co je 
uvedeno výše.

 
2.2.  uvedení  částky,  která  byla  jednotlivým advokátům  /advokátním  kancelářím  za  poskytnutí 

právních služeb za uvedené období uhrazena ať již městem Příbram či prostřednictvím jiných subjektů  
(např.  mandatářů či jiných osob pověřených správou majetku města Příbram). Postačí uvést souhrnná 
částka u každého advokáta / advokátní kanceláře za poskytování právních služeb v Předmětném období.

Město Příbram v daném období uhradilo  za služby těchto advokátů/kanceláří  (ve výše uvedeném 
pořadí)
 175 001 Kč
 173 713 Kč
 130 469 Kč
   53 059 Kč
     6 000 Kč

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webu města (http://www.pribram.eu).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, podat odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Středočeského kraje 
prostřednictvím města Příbram do 15-ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.

Mgr. Radka Škubalová
vedoucí odboru práva a veřejných zakázek

Rozdělovník:
xxxxxxx xxxxxxxxx, byt. xxxxxxxxxx Příbram
město Příbram – do spisu

http://www.pribram.eu/

