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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 20.4.2015
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 : „Vážená paní, vážený pane, žádám
o zaslání vynaložených nákladů na rekonstrukce nájemních bytů Průběžná 19 - 29 realizované MČ
Praha 10 v letech 2009 - 2014, resp. 2015. Např. byty č.1 a 8 (rekonstrukce č.8 probíhá) v čísle domu
21 jsou rekonstruovány již podruhé v takto krátkém časovém úseku“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
znění:
Vynaložené náklady na opravy volných nájemních bytů v domech ul. Průběžná č.o. 19 až 29
realizované MČ Praha 10 v letech 2009 – 2015 činí celkem 7.000.168,50Kč. Tato částka je uvedena
včetně DPH.
Z toho výše nákladů v jednotlivých letech:
r. 2009 celkem
r. 2010 celkem
r. 2011 celkem
r. 2012 celkem
r. 2013 celkem
r. 2014 celkem
r. 2015 celkem

659.228,50Kč
307.332,93Kč
466.574,00Kč
487.988,07Kč
2.278.023,50Kč
2.047.383,86Kč
753.637,64Kč

V bytové jednotce č.1 v domě ul. Průběžná č.1 probíhala oprava v roce 2009 a nyní v roce 2015.
V bytové jednotce č.8 v domě ul. Průběžná č. 8 probíhala oprava v roce 2012 a nyní v roce 2015.
Rekonstrukce volných bytových jednotek probíhá na základě požadavků bytového referátu, jímž jsou
byty přidělovány jednotlivým nájemcům. Rozsah oprav uvolněné bytové jednotky a tedy i výše
vynaložených prostředků se odvíjí od míry poškození interiéru bytové jednotky a tak, aby byla bytová
jednotka vyhovující a způsobilá k užívání.

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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