Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-002445/2017
Vyřizuje linka: Žiláková/495
V Praze dne: 10. 1. 2017

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 5. 1. 2017 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 si dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovoluji požádat nadepsaný
orgán o poskytnutí následujících informací.
1. U kolika bytových jednotek vlastněných nadepsaným orgánem (příp. jím spravovaných) je v
roce 2017 plánován prodej, vč. případného časového harmonogramu uskutečnění prodeje.
Dále žádám o informaci týkající se specifikace bytových jednotek určených k prodeji.
2. U kolika nebytových jednotek, komerčních prostor a půdních prostor vlastněných nadepsaným
orgánem (příp. jím spravovaných) je v roce 2017 plánován prodej, vč. případného časového
harmonogramu uskutečnění prodeje. Dále žádám o informaci týkající se specifikace nebytových
jednotek, komerčních prostor a půdních prostor určených k prodeji.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v níže uvedeném
textu a připojené příloze, a to elektronicky do datové schránky.
1. Rada MČ Praha 10 usnesením č. 961 ze dne 15. 12. 2016 schválila seznam 40-ti volných bytových
jednotek, na které budou v roce 2017 vyhlášena výběrová řízení na prodej formou elektronické
aukce, a to v následujících termínech:
2. 1. 2017 až 6. 2. 2017
27. 2. 2017 až 3. 4. 2017
24. 4. 2017 až 29. 5. 2017
19. 6. 2017 až 24. 7. 2017
Seznam 40-ti volných bytových jednotek Vám v příloze postupujeme.
Podmínky výběrového řízení včetně konkrétních bytových jednotek budou vždy zveřejněny v době
vyhlášení výběrového řízení.

2. Současně s vydáním tohoto sdělení Vám bylo do datové schránky zasláno rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti č.j.: P10-003451/2017, týkající se neposkytnutí informace ohledně prodeje
nebytových jednotek v roce 2017, neboť se v tuto chvíli jedná o neexistující informaci (§ 2 odst. 4
InfZ.).
Nad rámec výše uvedených skutečností povinný subjekt uvádí, že v případě rozhodnutí orgánů MČ
Praha 10 o prodeji nebytových jednotek, tak jako v případě prodeje volných bytových jednotek, bude
tato skutečnost zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 10.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. Petr Janů
pověřený vedením OMP

Příloha č. 1: Seznam volných bytových jednotek, které budou zařazeny do prodeje v roce 2017

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 548

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

Čt

www.praha10.cz

8.00 - 12.00

