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Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.! o svobodném přístugu k informacím

Vážený paní Hrubá,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 22. 6. 2020, vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod

č.j. 1686/2020, týkající se zaslání informace ohledně bytového fondu a majetku MČ Praha-Libuš. MČ

neprivatizovala bytový fond. K Vámi uvedeným ostatním dotazům:

> 5. 698

> 6. 28

> 7. Věcné břemeno nebo služebnost

> 12. Hasičská zbrojnice Písnice

S pOZdravem „

Ing 1n nc .oc ure

tajemník





Míša Kratochvílová .

Od: Hrubá Markéta <hrubm8ax@student.mup.cz>

Odesláno: pondělí 22. června 2020 20:59

Předmět: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím

Přílohy: Žádost o poskytnutí informace.docx

Dobrý den,

přílohou Vám zasílám žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím. Vaše odpovědi využiji do své kvalifikační práce.

Z časového důvodu využívám tuto formu žádosti.

Moc děkuji za odpovědi!

S pozdravem

Markéta Hrubá

??



Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí

následujících informací:

Probíhala u Vás v minulém roce 2019 privatizace bytového fondu?

Kolik bytovýchjednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2018?

Kolik bytových jednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2019?

Kolik Vaše MČ V loňském roce zprivatizovala bytovýchjednotek?

Kolik jste evidovali celkem nemovitého majetku podle typu objektu (budova, byt,S
A
P
—
P
N
:
“

nebytový prostor, parcela, sloup, stavba, věcné břemeno, právo stavby) k 31.12.2019?

6. Kolik majetkových pohybů jste v loňském roce celkem zaevidovali podle typu

objektů?

7. Jaké nejčastější změny majetku jste zaevidovali (nabytí ~ smlouvou, svěřením,..;

pozbytí — smlouvou, odsvěřem'm,..) — počty případů od 1.1.2019-31.12.2019?

8. Využívá vaše MČ při privatizaci předkupního práva, pokud ano najakou dobu?

9. Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřen zákaz

zatížení jednotky?

10. Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřena i jiná

věcná práva než předkupní právo a zákaz zatížení jednotky?

11. Odstoupila vaše MČ někdy v minulosti od prodeje BJ, pokud ano, z jakého důvodu?

12. Pořídila vaše MČ v loňském roce nemovitý majetek pro HMP? Pokud ano, o jaký

majetek se jednalo?

V případě, že ve Vaší MČ v roce 2019 privatizace bytového fondu neprobíhala, prosím pouze

o vyplnění otázek č. 5,6,7 a 12.

Pokud by k vyhledávání některé z požadovaných informací bylo nutné númořádně rozsáhlé

vyhledávání, pak žádám poskytnutí takové informace jen v takovém rozsahu, jaký je možný

bez mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Toto ovšem z důvodu používání aplikace ENO,

nepředpokládám.

S pozdravem

Markéta Hrubá

 


