Úřad městské části Praha 10
Vážený pan

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-020731/2014

Mgr. Pipalová/563
20.2.2014

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 12.2.2014 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)
ve znění :
1. Žádám o zaslání platné nájemní smlouvy mezi MČ Praha 10 a f. Medifin a.s. na pronájem
Polikliniky Malešice, vč. všech dodatků.
2. Žádám o zaslání platné smlouvy mezi MČ Praha 10 a f. Medifin a.s. na provozování lékařské
pohotovosti a lékárenské pohotovosti v objektu Polikliniky Malešice, vč. všech dodatků.
3. Žádám o zaslání platné nájemní smlouvy mezi MČ Praha 10 a MUDr. Pekárkem na pronájem
Domu zubní péče v ul. Nad Olšinami, vč. všech dodat.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
ad 1) Smlouvu včetně šesti dodatků přikládáme v naskenované podobě. Zároveň sdělujeme, že ve
smlouvě a v dodatku č. 6 smlouvy došlo k anonymizaci osobních údajů fyzických osob
v rozsahu jmen a příjmení uvedených osob. Z tohoto důvodu je vydáno Rozhodnutí o
částečném odmítnutí, které Vám současně zasílám na adresu trvalého bydliště. Přílohu č.1
dodatku č.6 ze dne 24.5.2013 – mapu parkoviště, nelze poskytnout vzhledem k jejímu
formátu elektronickou poštou. Pokud máte zájem o prostudování i této přílohy, je
k dispozici na ÚMČ Praha 10, v odboru majetkoprávním, na referátu nebytových prostor u
referenta Mgr. Jany Pipalové, tel. 267 093 563, e-mail: janap@praha10.cz.
ad 2) Smlouvu o zajištění provozu lékařské služby první pomoci včetně dvou dodatků přikládáme
v naskenované podobě. Zajištění lékárenské služby nebo pohotovostní lékárenské služby
24 hod denně je řešeno v čl. VI., odst. 6.4. nájemní smlouvy (v úplném znění) uzavřené dne
22.12.2005 ve znění jejího dodatku č.6 ze dne 24.5.2013.
ad 3) MČ Praha 10 neeviduje žádnou nájemní smlouvu, která by byla uzavřena s MUDr.
Pekárkem, proto se žádost v této části odmítá, neboť se nejedná o informaci splňující
pojem dle § 3 odst. 3) InfZ. Z tohoto důvodu je vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí,
které Vám současně zasílám na adresu trvalého bydliště.
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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

Přílohy dle textu

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