Úřad městské části Praha 10
Odbor bytů a nebytových prostor
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-109956/2018
Vyřizuje linka: Bc. Jiří Jaroš/232
V Praze dne: 16. 10. 2018
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
4. 10. 2018 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:
,,Vážená paní, vážený pane,
žádám o zveřejnění projektů společností B M M Art s.r.o. a Vyšší odborná škola herecká s.r.o.,
přihlášených do výběrového řízení na pronájem Strašnického divadla.
Žádám o zveřejnění elektronickou formou.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do Vaší datové schránky, a to formou textu tohoto přípisu a přiložené přílohy.
Skeny dokumentů ve formátu „.PDF“, které byly součástí přihlášky uchazečů o pronájem objektu
,,Strašnické divadlo“, které probíhalo formou veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu
nemovitosti k účelu využití ,,Strašnické divadlo“ v termínu od 15. 6. 2018 do 16. 7. 2018 do 10:00 hodin,
jsou Vám zasílány v příloze. Těmito dokumenty se uchazeči BMM Art s.r.o. a Vyšší odborná škola
herecká s.r.o. představili a uvedli v nich svůj zamýšlený záměr.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Staněk
pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor
„elektronicky podepsáno“

„otisk razítka“

Příloha:
- záměr společnosti BMM Art s.r.o.
- záměr Vyšší odborné školy herecké s.r.o.

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
Čtvrtek 8.00 - 12.00

tel.: +420 267 093 232
fax: +420 272 739 636
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

