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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
Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 10 obdržela dne 17.10.2013 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 jak postupuje městská část Praha 10 ve věci pronájmu volného bytu č.1
v domě Bělocerkevská 584/25, Praha 10-Vršovice.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě níže
uvedenéhu písemného sdělení:
Předmětný byt č. 1 v domě Bělocerkevská 584/25, Praha 10-Strašnice byl pronajímateli předán koncem
roku 2010. Pronájem právně a fyzicky volných bytů v lokalitě MČ Praha 10 se řídí dokumentem Zásady
pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP, které byly schváleny
Zastupitelstvem m.č. Praha 10 dne 16.5.2005 a při pronájmu lze postupovat pouze v jejich souladu. Jedná
se o poskytování bytů formou zveřejněných veřejných výzev k podání přihlášek na pronájem obecního
bytu nebo bytů z kvóty MHMP.
Narůstajícímu zájmu občanů Prahy 10 o odkoupení bytových jednotek vyhověly orgány MČ Praha 10
v průběhu roku 2011 projednáním předběžného záměru prodeje části domovního fondu svěřeného MČ
Praha 10, jehož součástí byl i dům Bělocerkevská 584/25 , Praha 10. Podmínky a postup při prodeji
bytových jednotek se řídí Prováděcím předpisem pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným
nájemcům (dále jen Předpis), který byl schválen Zastupitelstvem m.č. Praha 10. V souladu s Předpisem s
byty, které jsou právně i fyzicky volné a vyklizené, je nakládáno v souladu se zákonem o hl. m. Praze na
základě rozhodnutí orgánů MČ Praha 10.
Dle rozhodnutí Zastupitelstva m.č. Praha 10 jsou volné byty v privatizovaných domech průběžně nabízeny
v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek, a to formou elektronické aukce.
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 E k s t e i n
vedoucí odboru majetkoprávního
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