Úřad městské části Praha 10
Odbor bytů a nebytových prostor

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

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 bytů a nebytových prostor obdržel dne
20. 9. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“), o poskytnutí informací následujícího obsahu:
S odkazem na Usnesení Rady MČ Praha 10, datum přijetí: 2. 11. 2011, číslo jednání: 21, číslo usnesení:
1054, to vše viz příloha, si dovoluji požádat:
1. o poskytnutí scanů smluv k bytovým jednotkám, které byly schváleny dle výše uvedeného
usnesení těm osobám, které mají v usnesení uvedeno „poskytnout stávající byt“, a to na
„dobu neurčitou“ (specifikaci fyzických osob žadatel uvádí v žádosti dále, pozn. Povinného
subjektu).
2. o poskytnutí scanů původních nájemních smluv a to vč. dodatků, platných i t. č. již neplatných,
k výše uvedeným nájemníkům a jim přiděleným bytovým jednotkám s odkazem na bod č. 1.
3. o poskytnutí scanů nájemních smluv t. č. platných a to k bytovým jednotkám spojených s výše
uvedenými osobami – viz bod č. 1, a to pouze v případě, že bytové jednotky jsou t. č.
pronajaty jiným osobám, a to vč. všech dodatků, t. č. platných i neplatných.
4. O poskytnutí informace, s odkazem na bod č. 1 a to ve spojitosti s provázaností uvedených
osob a bytových jednotek, zda bytové jednotky jsou t. č. volné, pronajaté či zda již nejsou
v majetku Městské části Praha 10/resp. Magistrátu hl. města Prahy.
Způsob poskytnutí: e-mail.
Vzhledem k tomu, že pro vyřízení Vaší žádosti byla nutná konzultace s ostatními odbory Úřadu
městské části Praha 10, které mají závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, zejména s odborem
kontroly a komunikace, který mj. zajišťuje metodickou pomoc organizačním složkám Úřadu městské
části Praha 10 pro vyřizování žádostí podle InfZ, a dále vzhledem k tomu, že bylo třeba vyzvat
k vyjádření se k podané žádosti též osoby jí dotčené (§ 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění pozdějších předpisů), prodloužil povinný subjekt dne 2. 10. 2018 lhůtu podle § 14 odst. 7
písm. c) InfZ o 10 dní, tj. do 15. 10. 2018.
V souladu s ustanovením § 14 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme tímto
sdělením včetně jeho příloh v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu.
K bodu č. 1) až 3) Vaší žádosti:
Scany nájemních smluv, které byly schváleny dle výše uvedeného usnesení č. 1054 ze dne 2. 11. 2011
určeným osobám dle Vaší specifikace, a k jim přiděleným bytovým jednotkám, Vámi uvedených pod
bodem 1 až 3 žádosti, zasíláme v přílohách č. 1 až 15 tohoto přípisu. Informace, které by vedly
k identifikaci konkrétních fyzických osob, byly z důvodu jejich ochrany pseudonymizovány. Souběžně
tedy bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, a to z důvodu ochrany osobních údajů
fyzických osob tam uvedených (§ 8a InfZ), které je Vám zasíláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.
K bodu č.4) Vaší žádosti:
Nájemní smlouvy na dobu neurčitou, uvedené v přílohách č. 5, č. 12 a č. 15, jsou dosud aktivní a tyto
byty se dále nacházejí ve správě MČ Praha 10. Nájemní smlouvy na dobu neurčitou, uvedené
v přílohách č. 2 a č. 10, již nejsou aktivní a tyto byty se nenacházejí ve správě MČ Praha 10, jelikož
byly v roce 2013 a 2014 privatizovány oprávněným osobám.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Přílohy č. 1 až 15 – scany nájemních smluv k bytovým jednotkám dle specifikace žadatele

S pozdravem
Mgr. Tomáš Staněk
pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor
„elektronicky podepsáno“
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„otisk razítka“
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