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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
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 16.2.2015
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:
„Tímto žádám o poskytnutí informací o domech Moskevská 309/13 a dlouhodobě neužívaného
domu U vršovického nádraží 30/30, které jsou v majetku MČ Praha 10. Žádám informaci, zda se
u těchto činžovních domů plánuje prodej případně o tom, jaký záměr s uvedenými objekty MČ má.
V případě nebytového prostoru v přízemí Moskevská 309/13 s vývěsním štítem organizace Dejme
šanci dětem, která zde však žádné aktivity dlouhodobě nevyvíjí, žádám o informaci, zda tento prostor
MČ v současnosti pronajímá nebo plánuje pronajmout. Pokud je tento nebytový prostor dosud
v pronájmu, žádám o kopii nájemní smlouvy.
Požadované informace mi prosím pošlete na emailovou adresu, ze které posílám tuto žádost, kopie
podepsaných dokumentů ve formátu pdf (jejich scany).“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
ad 1) dům Moskevská 309/13, k.ú. Vršovice, není ve vlastnictví obce, tedy MČ Praha 10 nemůže
s touto nemovitostí nijak nakládat (plánovat prodej, pronájem nebo jiný záměr).
ad 2) dům U Vršovického nádraží 30/30, k.ú. Vršovice, je Statutem hl. m. Prahy v samostatné
působnosti svěřen do správy m.č. Praha 10. Zastupitelstvo m.č. Praha 10 usnesením č. 19/41/2013
ze dne 23.9.2013 schválilo záměr zřídit komunitní centrum pro občany Prahy 10 na základě průzkumu
potřeb v oblasti sociálních a návazných služeb mezi občany Prahy 10 a na podkladě studie
využitelnosti objektu U Vršovického nádraží 30/30, 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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