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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 bytů a nebytových prostor obdržel dne
4. 1. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,InfZ“), o poskytnutí informací v následujícím znění:

„Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vás žádám o poskytnutí níže konkretizovaných dokumentů, a to vč. důvodových zpráv a všech příloh:





usnesení rady č. 837 ze dne 28. 11. 2007 „Výsledky koncesního řízení Rekonstrukce KD Eden
v Praze 10“, evidované pod ukládacím číslem P10-057625/2007
usnesení rady č. 401 ze dne 3. 6. 2009 „Příloha č. 3“, evidované pod ukládacím číslem P10057980/2009
usnesení rady č. 1079 ze dne 6. 10. 2010 „Memorandum o vzájemné spolupráci při využití KD
Eden“ evidované pod ukládacím číslem P10 – 055065/2011,
usnesení rady č. 413 ze dne 2. 5. 2012, „Důvodová zpráva“, evidovaný pod ukládacím číslem
P10 – 138075/2012.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu formou příloh k tomuto přípisu.
Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu, a to i přes to, že žadatel je s částí požadovaných
dokumentů /požadovanými usnesením RMČ) obeznámen, jelikož s nimi pracoval jako spoluautor
článku
na
webové
stránce

provedené

Státním

oblastním

archivem

v Praze

Výše uvedený článek vznikl dne 9. 4. 2017, tedy ještě před datem podání žádosti o poskytnutí
informace. Poskytnutí usnesení neznamenalo v tomto případě pro povinný subjekt zátěž navíc a
požadované důvodové zprávy nelze používat a vykládat bez současného obeznámení se s příslušným
usnesením RMČ.

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

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Přílohy: Usnesení RMČ č. 837 ze dne 28.11.2007
Důvodová zpráva vč. příloh k usnesení č. 837 ze dne 28.11.2007
Usnesení RMČ č. 401 ze dne 3.6.2009
Důvodová zpráva vč. příloh k usnesení č. 401 ze dne 3.6.2009
Usnesení RMČ č. 1079 ze dne 6.10.2010
Důvodová zpráva vč. příloh k usnesení č. 1079 ze dne 6.10.2010
Usnesení RMČ č. 413 ze dne 2.5.2012
Důvodová zpráva k usnesení č. 413 ze dne 2.5.2012
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