Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

foi+request-7588409cf512@infoprovsechny.cz

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-134142/2018
Vyřizuje linka: Březinová/301
V Praze dne: 13. 12. 2018

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. 12. 2018
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,
dovoluji si touto cestou požádat o poskytnutí informace k jednotce č. 19 v domě Bulharská č. p. 619,
katastrální území Vršovice (732257). Jednotka je ve správě Městské části Praha 10. Konkrétně prosím
o informace:
1) Byla jednotka č. 19 v minulosti nabízena k prodeji? Pokud ano, kolikrát, jakou formou a z jakého
důvodu k prodeji nedošlo?
2) Byla jednotka č. 19 oceněna, na jakou částku? Pokud za účelem ocenění vznikla nějaká
kalkulace nebo posudek, prosím o jeho poskytnutí.
3) Připravuje Městská část Praha 10 prodej jednotky č. 19?“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v níže uvedeném
textu a připojených přílohách, a to elektronicky na email: foi+request-7588409cf512@infoprovsechny.cz.
1. Na nebytovou jednotku č. 619/19 v domě Bulharská 619/8 (dále jen „Nebytová jednotka“) nebylo
v minulosti vyhlášeno výběrové řízení na prodej.
2. Nebytová jednotka oceněna nebyla.
3. Na Nebytovou jednotku nebyl dosud Zastupitelstvem MČ Praha 10 schválen záměr prodeje, tudíž
není možné přistoupit k jejímu prodeji.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Úřední hodiny:

tel.: +420 267 093 548

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

Čt

www.praha10.cz

8.00 - 12.00

