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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 02. října 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o informace týkající se:
-

smluv o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, uzavřených mezi ČRÚřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a hl. m. Prahou prostřednictvím
Městské části Praha 7, a to v období roku 2010-2011 (ve smyslu § 22 zákona č. 219/2000
Sb., tj. ve veřejném zájmu), na základě kterých Městská část Praha 7 získala do svěřené
správy nemovitý majetek nacházející se na území Městské části Praha 7 (dále jen
„předmětné smlouvy“).

Pro případ, že v rozhodném období (2010-2011) bylo uzavřeno více než 10 předmětných smluv (tj.
smluv typově odpovídajících výše uvedenému vymezení), dovoluji si požádat o zaslání kopií
předmětných smluv pouze za rok 2010 a pokud i v roce 2010 bylo uzavřeno více než 10 takových
předmětných smluv, potom si dovoluji požádat o zaslání předmětných smluv pouze za první pololetí
roku 2010.
Jinými slovy, prosím o zaslání celkem max. 10 předmětných smluv (plné znění), uzavřených
v období 2010-2011 s tím, že bylo-li v rozhodném období uzavřeno více než 10 předmětných smluv,
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prosím o zaslání prvně uzavřených (dle časové posloupnosti) 10 předmětných smluv (rozsah
informace).
Informace požadujete zaslat v zákonné lhůtě v elektronické podobě do Vaší datové schránky, nebo
na adresu elektronické pošty.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme, že v letech 2010-2011 nebyla uzavřena mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a hl. m. Prahou prostřednictvím MČ Praha 7 žádná smlouva, na základě které
by MČ Praha 7 získala do svěřené správy nemovitý majetek nacházející se na území MČ Praha 7.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.

Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz
tel.: 220 144 111, e-mail: podatelna@praha7.cz

