Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní

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

--Ing. Libor Kadlec/422
26. 5. 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 19. 4. 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:

„Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 6. 4. 2017 č. j. 6 C 1/2017 jsem byl ustanoven
znalcem k podání znaleckého posudku o výši obvyklé úhrady za užívání těchto nemovitostí:
-

pozemek parc. č. 2305/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m2, na němž je umístěna stavba
č. e. 84, část pozemků parc. č. 2305/1, zahrada a parc. č. 2304, zahrada, o výměře 680 m 2, která
je oplocenou zahradou a na jejíž části je umístěna přístavba domu, a část pozemků parc. č. 2305/1,
zahrada, a parc. č. 2304, zahrada, o výměře 700 m2, která je oplocena
a využívána jako příjezdová cesta k domu a parkoviště, všechny tyto pozemky v k. ú. Záběhlic, obec
Praha, celkem se tedy jedná o plochu o výměře 1 441 m2, která je oplocena, a to za období od 1.
1. 2014 – 31. 12. 2014.

V souvislosti s tímto úkolem a v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, obracím se
na Vás se žádostí o poskytnutí uzavřených nájemních smluv (údajů o cenách) na obdobné pozemky
v kat. území Záběhlice a okolí.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
poskytnutím kopií formou příloh k tomuto dokumentu.
Zároveň Vás informujeme o skutečnosti, že ve věci bylo z důvodu neposkytnutí osobních údajů
fyzických osob (v souladu s ustanovením § 8a InfZ) vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které
Vám souběžně zasíláme taktéž na adresu uvedenou ve Vaší žádosti.

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

tel.: +420 267 093 422
fax: +420 267 093 636
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz
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Vzhledem k tomu, že informace byly žadateli poskytnuty v listinné podobě, zveřejňujeme, v souladu s
§ 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci.

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
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