Úřad městské části Praha 10
Odbor bytů a nebytových prostor

Váš dopis zn.: P10-125959/2020
Naše značka:
P10-130019/2020
Vyřizuje linka: Moudrá/570
V Praze dne: 21. 10. 2020
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
13. 10. 2020 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:
„Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů)
…o poskytnutí informace: Usnesení Rady MČ Praha 10 č. 136 z 26. 1. 2011
- zápis z Rady MČ Praha 10
- podklady k usnesení
- termíny (vypracování, podání) výpovědi z nájmu bytu
Způsob poskytnutí informace: zaslat e-mailem“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou textu tohoto přípisu a jeho
příloh.
V příloze č. 1 tohoto přípisu Vám zasíláme Usnesení Rady městské části Praha 10 č. 136 ze dne 26. 1.
2011, v příloze č. 2 tohoto přípisu Vám zasíláme Zápis z 2. schůze Rady městské části Praha 10 konané
dne 26. 1. 2011 a v příloze č. 3 tohoto přípisu Vám zasíláme materiál, který byl podkladem pro
jednání 2. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 26. 1. 2011 s názvem Návrh na podání
výpovědí z nájmu bytu.
K Vaší otázce „termíny (vypracování, podání) výpovědi z nájmu bytu“ povinný subjekt sděluje
následující.
Výpověď z nájmu bytu č. 25, na adrese Turkmenská 1419/8, Praha 10 – Vršovice, daná nájemci panu
byla vypracována dne 2. 2. 2011, k vypravení byla podána dne 24. 2. 2011 a dle
dodejky byla převzata panem
dne 28. 2. 2011.
Vzhledem k tomu, že požadované informace obsahují osobní údaje fyzických osob, bylo ve věci
vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany těchto osobních údajů (viz § 15 odst. 1

InfZ ve spojení § 8a odst. 1 InfZ, resp. čl. 6 odst. 1 GDPR). Předmětné rozhodnutí je Vám souběžně
zasíláno na adresu trvalého pobytu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. Roman Březina
vedoucí odboru bytů a nebytových prostor
„elektronicky podepsáno“

„otisk razítka“

Přílohy:
č. 1 Usnesení Rady městské části Praha 10 č. 136 ze dne 26. 1. 2011
č. 2 Zápis z 2. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 26. 1. 2011
č. 3 Návrh na podání výpovědí z nájmu bytu

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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