Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

Váš dopis zn.:
Naše značka: SZ P10-034208/2017/01/3
Vyřizuje linka: Matoušová/673
V Praze dne: 4. 4. 2017

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 6. 3. 2017
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:
„ Žádám o poskytnutí informace ve věci prodeje pozemků a objektů bývalého bytového komplexu
Černokostelecká/Malínská, který se nachází v katastrálním území Strašnice
Jedná se zejména o tyto pozemky včetně budov: parc. č. 2274/15, parc. č. 2274/16, parc. č. 2274/17,
parc. č. 2274/18, prac. č. 2274/19, parc. č. 2275/3 a parc. č. 2275/1
Dále žádám o poskytnutí informace zda objekt při ulici V Olšinách, č. p. 200 na parc. č. 1/1
v katastrálním území Strašnice je k dispozici na prodej a pokud ano, za jakých podmínek.“
Dne 10. 3. 2017 Vám byla prostřednictvím odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 10
zaslána Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace ze dne 6. 3. 2017 podle § 14 odst. 5 písm.
b) InfZ. Odbor majetkoprávní obdržel dne 27. 3. 2017 Vaše upřesnění žádosti. Výše uvedenou žádost
ze dne 6. 3. 2017 jste upřesnil v následujícím znění:
„Žádám proto o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím zda-li Vy jako vlastník výše uvedených nemovitostí uvažujete o jejich prodeji a pokud ano
za jakých podmínek. Popřípadě s kým a v případném zájmu o tyto nemovitosti mám jednat.“
Spolu s upřesněním žádosti ze dne 6. 3. 2017 jste zaslal tuto žádost duplicitně znovu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o žádost stejnou, navíc v kombinaci s upřesněním informace, nahlíží se na ni jako
na podání duplicitní, nikoliv jako na novou žádost o poskytnutí informace.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
1. Městská část Praha 10 dosud nerozhodla o prodeji bytového komplexu Černokostelecká/Malínská
a pozemků parc. č. 2274/15, parc. č. 2274/16, parc. č. 2274/17, parc. č. 2274/18, prac. č. 2274/19,

parc. č. 2275/3 a parc. č. 2275/1. Předmětný objekt včetně pozemků i nadále zůstává ve vlastnictví
Hlavního města Prahy, jehož správa byla svěřena městské části Praha 10.
2. Objekt V Olšinách č. p. 200 včetně pozemku parc. č. 1/1, k. ú. Strašnice zůstává ve vlastnictví
Hlavního města Prahy, jehož správa byla svěřena městské části Praha 10 a zatím se neuvažuje o jeho
prodeji.

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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