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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 22.10.2014
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 poskytnutí veškerých smluv (vč. případných příloh a dodatků), uzavřených od 1. 1. 2010 a
smluv, které byly uzavřeny před tímto datem, ale stále platí, se společností Projekt bydlení, a.s. (IČO
28182006)“.
V této souvislosti konstatujeme, že v textu žádosti došlo k záměně názvu, kdy namísto správného
označení ,,Program bydlení a.s.“ v žádosti uvádíte ,,Projekt bydlení a.s.“. Dle IČ, které je ve Vaší
žádosti též uvedeno, povinný subjekt identifikoval, že takové IČ přísluší společnosti ,,Program bydlení
a.s.“. Zároveň bylo ověřeno, že subjekt ,,Projekt bydlení a.s.“ neexistuje. Vzhledem k tomu, že na
základě výše uvedených skutečností nemohlo dojít k záměně či nepochopení žádosti a je zřejmé, že
se jedná pouze o chybu v psaní, je informace poskytnuta s tím, že jde o společnost Program bydlení
a.s. Na skutečnost nepřesnosti v názvu obchodní společnosti jste byla upozorněna v předchozí
korespondenci. Jelikož to nebylo rozporováno, je brán fakt, že informace se vztahovala ke
společnosti Program bydlení a.s.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: Jako samostatná příloha ve formě kopií pořízených do elektronického záznamu (scan).
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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