Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
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OMP/prodej/ZK
Kohoutková/507
21. 6. 2016

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 10. 6. 2016 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:

„ V návaznosti na usnesení Rady č. 375 ze dne 31.5.2016 k návrhu na změnu Zásad pro prodej pozemků
souvisejících s I.-XII. etapou privatizace Vás žádám o zaslání navrhovaného (nového) znění Zásad pro
prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace (daný materiál je pravděpodobně přílohou
usnesení, na stránkách P10 není veřejně publikován). Navrhovaný materiál bude pojednáván na 11.
zasedání ZMČ dne 17.6.2016-bod 12 programu zasedání. Prosím o zaslání materiálu před termínem
zasedání ZMČ.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
V příloze Vám zasíláme nové znění Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace,
schválené dne 17. 6. 2016 usnesením č. 11/15/2016 Zastupitelstva m. č. Praha 10.
Současně Vám sdělujeme, že předmětné Zásady Vám nemohly být poskytnuty před zasedáním
Zastupitelstva m. č. Praha 10, neboť se jednalo o pracovní materiál, tzv. návrh změn, který mohl být
změněn nebo doplněn.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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Informace Vám bude poskytnuta způsobem uvedeným ve Vaší žádosti o poskytnutí informace, a to
v elektronické formě na emailovou adresu

S pozdravem

Mgr. Petr Janů
pověřený vedením odboru majetkoprávního

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:
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Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093507
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

