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287641/2019

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
/14.11.2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 04. listopadu 2019 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
úplné znění nájemní smlouvy pana
smlouvy mezi MČ Praha 7 a BD Veverkova 7.

a privatizační

Informace požadujete zaslat na Vaši elektronickou e-mailovou adresu.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme v tomto
rozsahu:
příloha č. 1 - „Kupní smlouva, smlouva o zřízení předkupního práva jako práva věcného, smlouva o
postoupení pohledávek a zástavní smlouva“,
příloha č. 2 - „ Smlouva o nájmu půdní bytové jednotky“,
příloha č. 3 – „ Smlouva o budoucí smlouvě nájemní“.
V souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, jsou veškeré poskytnuté informace ve vztahu k osobním a citlivým údajům anonymizované.
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Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ
Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

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