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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 2.11.2013 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informací.
Předmětem žádosti je následující poskytnutí informací vztahujících se k pronájmu nebytových prostor
č. 501 v domě č.p. 527, Na Spojce, o.č. 16, Praha 10 – Vršovice, nájemce Daniel Doležal, IČ 67460453.
Konkrétně se jedná o poskytnutí následujících informací:
1. Výše nájemného předmětného nebytového prostoru.
2. Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 25.11.2008 mezi MČ Praha 10 jako
pronajímatelem a Danielem Doležalem, IČ 67460453, jako nájemcem.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
ad 1)Výše nájemného za pronájem předmětného nebytového prostoru je ve výši 2 550,Kč/m2/rok + DPH ve výši dle platných právních předpisů.
ad 2) Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 25.11.2008 mezi MČ Praha 10 a
Danielem Doležalem, IČ 67460453, je poskytnuta jako příloha č. 1 .

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

QF 42-02-02/13

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

Zároveň Vám sdělujeme, že bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ve smyslu ust. § 15
odst. 1 InfZ, které Vám bude zasláno v písemné podobě. Odmítnutí se týká osobních údajů nad rámec
ust. § 8b InfZ. Konkrétně nejsou poskytnuty údaje uvedené v nájemní smlouvě : den a měsíc narození
nájemce (poskytnut pouze rok narození) a přesná adresa bydliště (poskytnut pouze název obce).
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. David Ekstein
vedoucí odboru majetkoprávního
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