Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-135534/2016/01
Vyřizuje linka: Hubníková/548
V Praze dne: 2. 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 22. 12. 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:
” Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění
následující informace:
Protokoly z otevírání obálek k nebytovým jednotkám č. 1749/19, ulice Záběhlická 1749/39, NJ č.
994/24, ulice Slovinská 994/25 a NJ č. 444/14, ulice Kodaňská 444/11, Praha 10 a všechny příslušné
zápisy komise majetkové a nebytových prostor, vše k výběrovému řízení na podání žádostí o odkup
pronajaté nebytové jednotky vyhlášenému v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016.
Dále informaci o tom, kdy (případně v jakém období) byly uchazečům, kteří se nestali vítězným
uchazečem, odesílány dopisy s tímto oznámením a vraceny kauce, a zda bylo doporučení komise
majetkové a nebytových prostor některých uchazečů jako vítěze měněno.

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na emailovou adresu
.”
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v níže uvedeném
textu a připojených přílohách, a to elektronicky na e-mailovou adresu.
1. V přílohách Vám postupujeme protokoly z otevírání obálek k nebytovým jednotkám č. 1749/19,
ulice Záběhlická 1749/39, NJ č. 994/24, ulice Slovinská 994/25 a NJ č. 444/14, ulice Kodaňská
444/11, Praha 10, dále Zápis č. 9 Komise na otevírání obálek v rámci výběrového řízení na prodej
nebytových jednotek ze dne 9. 11. 2016, včetně seznamu účastníků VŘ vyhlášeného v termínu od
10. 10. 2016 do 7. 11. 2016 a Zápis č. 11/2016 Komise majetkové a nebytových prostor ze dne 28.
11. 2016.
2. Uchazečům, kteří se nestali vítěznými uchazeči v rámci výběrového řízení na prodej pronajatých
nebytových jednotek vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016, byl v prosinci roku

2016 zaslán dopis s touto informací. Složené kauce jsou postupně vraceny uchazečům od prosince
roku 2016. Doporučení vítězných uchazečů Komisí majetkovou a nebytových prostor ze dne 28.
11. 2016 nebylo měněno.

Současně s vydáním tohoto sdělení Vám bylo na adresu Vašeho trvalého pobytu zasláno rozhodnutí o
odmítnutí části žádosti č.j.: P10-000412/2017, týkající se neposkytnutí osobních údajů fyzických osob,
obsažených v poskytnutých listinách (§ 8a InfZ).

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

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Příloha č. 1: Protokoly z otevírání obálek k nebytovým jednotkám č. 1749/19, ulice Záběhlická 1749/39,
NJ č. 994/24, ulice Slovinská 994/25 a NJ č. 444/14, ulice Kodaňská 444/11, Praha 10
č. 2: Zápis Komise majetkové a nebytových prostor ze dne 28. 11. 2016
č. 3: Zápis č. 9 Komise na otevírání obálek v rámci výběrového řízení na prodej nebytových
jednotek ze dne 9. 11. 2016
č. 4: Seznam účastníků VŘ vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016

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

