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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 – oddělení prodeje bytového fondu, Úřadu městské části Praha 10
obdržel dne 23.12.2013 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 zaslání
Zprávy o vyhodnocení celostátního výběrového řízení na pronájem bytu na základě provedení
stavebních úprav v bytě a Přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu RMČ Praha 10 dne 27.11.2013,
zaslání Prohlášení vlastníka budovy č.p. 781, k.ú. Vršovice, ul. Žitomírská č.o. 48, Praha 10 a
poskytnutí informací o aktuální fázi prodeje bytových jednotek ve výše jmenovaném domě.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
1) Zpráva o vyhodnocení celostátního VŘ
2) Příloha č. 1 - výběrového řízení na pronájem bytu na základě provedení stavebních úprav v bytě
(podzimní kolo 2013)
3) Příloha č. 2 – Tabulka nejnižších podání
4) PV k domu Žitomírská 781/48, k.ú. Vršovice, Praha 10
5) k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám kromě všech vyžádaných informací podáváme ještě
doplňující informace k aktuální fázi prodeje bytového fondu. 51 % akceptovaných nabídek v domě
č.p. 781, k.ú. Vršovice,, ul. Žitomírská č.o. 48, Praha 10 bylo předáno pověřené AK Mgr. Korandy dne
23.10.2013. V tuto chvíli AK vyzývá oprávněné nájemce k podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví
bytové jednotky a dále budeme postupovat dle Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek
jejich oprávněných nájemců, který je zveřejněn na našich internetových stránkách www.praha10.cz
nebo k zakoupení v informační kanceláři.
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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
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