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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 15. 9. 2017
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“) ,o poskytnutí informací v následujícím znění:
„Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vás žádám o sdělení:
jakým výsledkem dopadla dne 24. 7. 2017 zveřejněná a dne 15. 8. 2017 z úřední desky sejmutá
nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (prodej) v prostorách Waldesova muzea
(Galerie DESET) v Moskevské ul. ve Vršovicích. Viz link: http://byty.praha10.cz/eDeska/eDeska
Detail.jsp?detailId=59809˂http://byty.praha10.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=59809˃Dále
prosím o sdělení:
o kolik zájemců se svými nabídkami přihlásilo,
o jaký nájemce a s jakou vizí využití předmětných prostor byl vybrán,
o kdo byli členové výběrové komise
o kdy bude prostor galerie opět zpřístupněn veřejnosti.
Jaké kroky byly od 25. 11. 2016 do dneška učiněny k zpřístupnění Kolbenovy vily na adrese
Hradešínská 976/1, 101 00 Praha 10. Dále prosím o sdělení:
o Jaké je současné využití prostor vily?
o Zda problematiku zpřístupnění Kolbenovy vily projednával v tomto volebním období Výbor
pro kulturu a památky a pokud ano, s jakým výsledkem. Žádám o zápisy z předmětných
jednání uvedeného výboru.
o Kdy bude Kolbenova vila a s jakým konceptem využití prostor zpřístupněna veřejnosti.
Žádám o poskytnutí aktuálního znění kulturní koncepce MČ Praha 10. Odpověď prosím zaslat pouze
na emailovou adresu:
“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu.
Dotazy týkající pronájmu nebytového prostoru č. 503 na adrese Moskevská 262/57, Vršovice,
101 00 Praha 10.
Do veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako „Kulturní
volnočasové centrum“, kterou Úřad městské části Praha 10 (dále jen ÚMČ) uveřejnil v termínu
od 24. 07. 2017 do 15. 08. 2017 do 10:00 hod., nebyla do podatelny ÚMČ doručena žádná přihláška.
Na základě této skutečnosti neproběhlo jednání Komise výběrového řízení na vyhodnocení Veřejné
nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako „Kulturní volnočasové
centrum“.
Prostory bývalé Galerie 10 jsou v současné době vyklizeny a uzavřeny. Dle informace odboru kultury
a projektů je plánováno opětovné otevření těchto prostor dne 11. 10. 2017, a to konkrétně
k uskutečnění koncertu komorní hudby.
Dotazy týkající Kolbenovy vily na adrese Hradešínská 976/1, Vinohrady, 101 00 Praha 10.
V objektu se nachází čtyři byty, jeden nebytový prostor a tři garážová stání. Smluvní vztahy jsou
uzavřeny na jeden byt, jeden nebytový prostor a dvě garážová stání.
V tomto volebním období nebyla problematika Kolbenovy vily na programu jednání Výboru
pro kulturu a památky. Nebyly tedy ani vyhotoveny žádné zápisy, které by odpovídaly požadavkům
uvedeným v žádosti.
Povinný subjekt v současné době nedisponuje ucelenou koncepcí kulturní politiky a informací, kdy
bude Kolbenova vila a s jakým konceptem využití prostor zpřístupněna veřejnosti. Vzhledem k tomu,
že se jedná o neexistující informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
této části žádosti, které Vám je souběžně zasíláno na adresu Vašeho trvalého pobytu (§ 2 odst. 4 ve
spojení s § 15 odst. 1 InfZ).
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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