
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš ,
Ing. Jindřich Sochůrek .

tajemník “\

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Vážená paní

Věra Vokálová

 

L-” _ýJ

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

18. 4. 2019 1108/2019/2 Šar'ka Pichová 23. 4. 2019

Věc: Poskytnutí infomace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní,

dovoluji si reagovat na Vaší žádost doručenou na ÚMČ Praha-Libuš dne 18.4.2019 vedenou pod č.j.

1108/2019 týkající se poskytnutí informace o průměrné ceně pozemků typu ostatní plocha, ostatní

komunikace za 1 m2. Vzhledem k tomu, že není v žádosti uvedeno za jaké období požadujete výpočet

průměrné ceny, dovolte mi Vám sdělit, že v roce 2019 zatim neproběhl žádný prodej pozemků typu

ostatní plocha, ostatní komunikace.

V roce 2018 byl prodán jeden pozemek typu ostatní plocha, ostatní komunikace za cenu 2 725,- Kč/m2.

Cenu pozemku nelze stanovit plošně pro celé území MČ Praha-Libuš stejně. Cena pozemku při prodeji

se řídí vnitřními předpisy MČ Praha—Libuš a znaleckým posudkem, který vypracuje oprávněný znalec

k tomu pověřený. Znalci vychází z aktuáhií cenové mapy, která je aktuální vždy k 1. 1 příslušného roku

a je v různých částech území MČ Praha-Libuš jiná.
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ÚMČ Praha Libuš

Odboru správy majetku a investic

Libušská 35, Praha 4

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám ozpřístupnění

následující informace:

Prosím o zaslání průměrné ceny prodávaných pozemků typu ostatní plocha, ostatní komunikace za

1m2 v katastrálním území Praha Libuš městskou částí Praha Libuš.

Prosím o komunikaci datovou schránkou nebo emailemna—

V Praze dne 14.4.2019 Vokálová V.


