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

Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 11.10.2013 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:
Předmětem žádosti je následující poskytnutí informací, vztahujících se k případnému
prodeji/pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 858, Mrštníkova 33, Praha 10 – Strašnice
v souvislosti s připravovaným prodejem bytových jednotek. Konkrétně se jedná o poskytnutí
následujících informací:
1. Informace jakým způsobem bude naloženo s nebytovými prostory ve výše specifikovaném
domě při plánované privatizaci bytových jednotek, zejména nebytového prostoru
pronajatého Poslanecké sněmovně ČR jako poslanecká kancelář bývalých poslanců Šťastného
a Floriana.
2. Informace o trvání či ukončení nájemního vztahu s Poslaneckou sněmovnou ČR vzhledem
k ukončení činnosti poslanců Šťastného a Floriana a veškeré související informace.
3. V případě, že je plánována privatizace nebytových prostor, informace jak bude privatizace
probíhat, podmínky prodeje, výběrového řízení a veškeré související informace.
4. V případě, že je plánován pronájem nebytových prostor, informace jakým způsobem bude
vybírán nájemce, jaké budou podmínky nájemného vztahu a veškeré související informace.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
ad 1) S předmětným nebytovým prostorem bude naloženo v souladu se zákonem č. 131/2000
Sb. o hlavním městě Praze a v souladu s interními směrnicemi ÚMČ Praha 10 a za
podmínek stanovených kompetentním orgánem Městské části Praha 10.
ad 2) Nájemní vztah mezi účastníky Městská část Praha 10 a Česká Republika – Kancelář
Poslanecká sněmovna byl ukončen dle smlouvy ze dne 2.1.2012, odst. VII.,
bod 1. (Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření smlouvy do zániku
mandátu poslance uvedeného v čl. I; ustanovení § 676 odst. 2 občanského zákoníku se na

QF 42-02-02/13

tento právní vztah nepoužije.) ukončením mandátu poslanců, kteří byli zvoleni ve volbách
ve dnech 28. a 29. května poslanců MUDr. Borise Šťastného a Jana Floriana rozpuštěním
Poslanecké sněmovny dne 28.8.2013.
ad 3) Ke dni podání odpovědi není privatizace předmětných nebytových prostor plánována.
ad 4) V případě nájmu předmětných nebytových prostor bude postupováno v souladu se
zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a za podmínek stanovených
kompetentním orgánem Městské části Praha 10 podle zásad hospodaření s nebytovými
prostory svěřenými městské části Praha 10.
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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