Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

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

Vážená paní, vážený pane
e-mail: foi+request-60317e809996@infoprovsecny.cz
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P10-126262/2016
J. Klogner/255
5. 12. 2016

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 24. 11. 2016
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,
v návaznosti na poskytnutí informací v minulém roce žádám o aktuální seznam všech nebytových
prostor, které v současnosti vlastní či má svěřeno do péče MČ Praha 10, s uvedením přesné adresy,
velikosti (v m2), výše nájemného, pokud je daný nebytový prostor v pronájmu, a jména právnické
osoby, které je objekt pronajímán (či informace, že se jedná o osobu fyzickou), s informací od kdy a do
kdy (či zda na dobu neurčitou).
Žádám o poskytnutí informace na můj email.
Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS
po exportu z příslušného informačního systému jako byl výstup poskytnut minule.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
- tabulka ve formátu „.xls“ obsahující seznam adres nemovitostí (stav ke dni 29. 11. 2016) svěřených
Statutem hl. m. Prahy do správy m. č. Praha 10, ve kterých se nacházejí nebytové prostory určené
k pronájmu, a to v rozsahu seznamu nebytových prostor s těmito uvedenými údaji: číslo popisné,
ulice, číslo orientační, katastrální území, číslo NP, nájemce, doba nájmu, plocha a nájemné
v Kč/m2/rok, který je přílohou tohoto dopisu.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Mgr. Petr Janů
pověřený vedením odboru majetkoprávního

Příloha:
- Seznam nebytových prostor
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čtvrtek 8.00 - 12.00

tel.: +420 267 093 255
fax: +420 272 739 636
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

