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Vážený pane doktore,
dne 25.06.2019 byla do datové schránky Magistrátu hl. m. Prahy doručena Vaše žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „11112.“). Tuto žádost, bez označení číslem jednacím & datem,
podáváte jménem svého klienta _ Předmětem žádosti dle Ian. je poskytnutí
informací k nájemním smlouvám k bytům na adrese —— Vysočany
(dále jen „žádost“).

Jelikož se Vaše žádost týká třetích osob, jedná se o dotčené osoby podle správního řádu (zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pozdějších předpisů), jejíchž procesní práva musí být
respektována.

Při zpracování osobních údajů osob musíme dodržovat ustanovení zákona

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU)
2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) účinného od 25.05.2018 (dále jen „GDPR“) a nikon č. 500/2004 Sb. —

správní řád. Všechny osoby byly idcntif'dmvány & vyzvány k vyjádření se k žádosti, a to včetně
osoby žadatele. Ve stanovené lhůtě povinný subjekt neobdržel od dotčených osob žádné
vyjádření.
Níže uvádíme vždy Váš dotaz, 21 to v původní nezměněné podobě a následně naši odpověď:
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l ) K jakému datu byla manželům_ukončena nájemní.s'mlomviu?
Odpověď: Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou. Nájem skončil 12.12.2015.
2) K jakému datu předali manže/é_ byt Magistrátu hl. m. Prahy, respektive

sprá vco vsk é firmě ?
Odpověď: Byt byl vrácen 07.06.2017.

Nál'emc'f' _
3) K jakému datu byla _ukončena nájemnísmlouvu?
Odpověď: Nájemní smlouva byla ukončena k 31.03.2017.
4) Kjakému ([url/předal _byl Magistrála hl. m. Prahy, rexpeklive správcovské
_f'irmě?

Odgověď: Byt nebyl doposud předán.

Ná/emce —'
5) Kjakému datu byla—ukančena nájemnísmlouva?
Odpověď: Nájenmi smlouva byla ukončena k 31.12.2016.
6) K jakému datu předal _byt x\flagisn'álu hl. m. Prahy, respektive správcovské
firmě?
Odpověď: Byt nebyl doposud předán.
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