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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 doktore,
dne 30. 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 poskytnutí informace:
„Dne 24.03.2014 byla mezi Městskou částí Praha 7 jako povinným a společností NETDOR s.r.o.
jako oprávněným uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene formou služebnosti spočívající
v právu volné chůze a volné jízdy oprávněného přes část pozemku parc. č. 749/1 v k. ú. Holešovice.
Za zřízení tohoto věcného břemene byla sjednána úplata ve výši 240 722,24 Kč“.
Prosím o poskytnutí informace, zda byla tato úplata za zřízení věcného břemene na základě výše
uvedené smlouvy Městské části Praha 7 uhrazena, a pokud ano, kterého dne společnost
NETDOR s.r.o. tuto úplatu MČ Praha 7 uhradila“.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme, že na základě výše citované Smlouvy o zřízení věcného břemene byla tato úplata
uhrazena městské části Praha 7 dne 05.03.2014.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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