Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

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

--P10-069736/2017
Ing. Libor Kadlec/422
29. 6. 2017

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 12. 6. 2017 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:
„Vážení,
1) žádám o aktuální seznam všech pozemků, které v současnosti vlastní či má svěřeny do péče MČ Praha
10, s uvedením parcelního čísla a katastrálního území, velikosti (v m2), výše nájemného, pokud je daný
pozemek v pronájmu, a jména právnické osoby, které je pozemek pronajímán (či informace, že se jedná
o osobu fyzickou), s informací od kdy a do kdy (či zda na dobu neurčitou).
2) žádám o zaslání scanu kompletní nájemní smlouvy včetně příloh na pronájem pozemku:
Parcelní číslo: 1121/1⇗
Obec: Praha [554782]⇗
Katastrální území: Vršovice [732257]
Číslo LV: 1035
Výměra [m2]: 11257
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: jiná plocha
Druh pozemku: ostatní plocha
3) žádám o zaslání všech podnájemních smluv, které jako nájemce uzavřela společnost PRAHA 10 Majetková, a.s., IČ: 27205703, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 10138 ve vztahu
k výše uvedenému pozemku.
Žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS
po exportu z příslušného informačního systému.“
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Vzhledem k tomu, že nebylo ze žádosti zcela zřejmé, kdo je žadatelem o informace, vyzval Vás povinný
subjekt dne 19. 6. 2017 k doplnění Vaší žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) InfZ). Žádost byla z Vaší strany
doplněna dne 20. 6. 2017.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky ve formě příloh k tomuto přípisu do Vaší datové schránky. Dle ustanovení § 4a odst. 3
InfZ, pokud způsob poskytnutí informace by pro povinný subjekt představoval nepřiměřenou zátěž,
vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci jiným způsobem umožňujícím její účinné
využití žadatelem. Dle § 4a odst. 1 InfZ poslední věta, pokud je to možné s přihlédnutím k povaze
podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne povinný subjekt informaci
v elektronické podobě. Vzhledem k rozsahu informací požadovaných žadatelkou (cca 27 MB) a nutnosti
anonymizace některých příloh v případě, že by byly doručovány skrze portál www.infoprovsechny.cz
neurčitému okruhu osob, byl zvolen náhradní způsob doručení příloh prostřednictvím datové schránky
žadatelky o informace.
Nad rámec výše uvedeného Vás informujeme o skutečnosti, že společnost PRAHA 10 – Majetková,
a. s., je samostatným povinným subjektem (veřejnou institucí) ve smyslu § 2 odst. 1 InfZ. Žádosti
o informace, týkající se této společnosti, by proto měly být primárně adresovány tomuto povinnému
subjektu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace, popřípadě doprovodná informace
vyjadřující obsah poskytnuté informace, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na
internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Přílohy:
1. Seznam pozemků vlastněných nebo svěřených do péče městské části Praha 10
2. Scan nájemní smlouvy včetně příloh na pronájem pozemku č. parc. 1121/1 v k. ú. Vršovice
3. Podnájemní smlouvy společnosti PRAHA 10 – Majetková a. s. k pozemku č. parc. 1121/1 v k. ú.
Vršovice

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

tel.: +420 267 093 209
fax: +420 267 093 636
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz
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