Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
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24. 8. 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 majetkoprávní obdržel dne
27. 7. 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:
„…Vážená paní, vážený pane,
velice zdvořile žádám z důvodu koncipování rigorózní práce ohledně transparentnosti a otevřenosti
veřejné správy (in concreto jednotlivých úřadů městských částí) o:
1.) poskytnutí kompletního seznamu bytů na území Městské části Praha 10, které schválila rada a
zastupitelstvo MČ Praha 10 na svých jednáních do budoucna do roku 2024 do privatizačního procesu,
a v případě, že by probíhala privatizace bytového fondu i o informaci,
2.) jakým způsobem zamýšlí městská část Praha 10 stanovit kupní cenu pro dlouhodobé nájemce?
Poskytnutí požadovaných informací žádám doručit prostřednictví poštovní přepravy na výše
uvedenou adresu. Pevně věřím, že žádost bude vyřízena v zákonné lhůtě.
Děkuji a zůstávám se zdvořilým pozdravem.“
Povinný subjekt svým přípisem ze dne 29. 7. 2020, č. j. P10-077132/2020, vyzval žadatele k
upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Žadatel upřesnil žádost dne 14. 8. 2020 ve znění:
„Na základě výše uvedeného tedy upřesňuji (konkretizuji) toto datum, resp. období od 2. ledna 2020
do 10. srpna 2020 (včetně“).
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu a současně na adresu
Vašeho trvalého pobytu.

„1. poskytnutí kompletního seznamu bytů na území Městské části Praha 10, které schválila rada a
zastupitelstvo MČ Praha 10 na svých jednáních do budoucna do roku 2024 do privatizačního
procesu, a v případě, že by probíhala privatizace bytového fondu i o informaci“
Orgány MČ Praha 10, konkrétně Rada MČ Praha 10 a Zastupitelstvo MČ Praha 10 v období od
2. ledna 2020 do 10. srpna 2020 neschválily na svých jednáních další privatizační proces bytových
jednotek na Praze 10.
„2. jakým způsobem zamýšlí městská část Praha 10 stanovit kupní cenu pro dlouhodobé
nájemce?“
Kupní cena je stanovena privatizačním předpisem. U jednotek schválených do privatizace byla kupní
cena stanovena na základě znaleckých posudků vypracovaných k období schválení privatizačního
předpisu.

S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
„elektronicky podepsáno“

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

„otisk razítka“

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

