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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 20. 12. 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 20. 11. 2017 č. j.: 26 C 89/2017, opraveném v části
výroku parcelních čísel usnesením ze dne 29. 11. 2017, jsem byl ustanoven znalcem k podání znaleckého
posudku o výši obvyklé ceny za užívání pozemků:
- parc. č. 1628/1 – ostatní plocha zeleň v kat. území Vršovice, obec Praha,
- parc. č. 1628/6 – ostatní plocha ost. komunikace v kat. území Vršovice, obec Praha,
- parc. č. 4077/4 – ostatní plocha zeleň v kat. území Vinohrady, obec Praha,
- parc. č. 4077/5 – ostatní plocha zeleň v kat. území Vinohrady, obec Praha,
a to za období od 1. 3. 2014 do 31. 1. 2017.
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 Vršovice a Vinohrady a okolí.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
poskytnutím kopií formou příloh k tomuto dokumentu zaslaných na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Zároveň Vám sdělujeme, že v rozsahu osobních údajů fyzických osob obsažených v poskytovaných
přílohách bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, a to z důvodu obsaženého v ustanovení §
8a InfZ, které souběžně zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu.
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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