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Žádost o informací dle zák.č. 106/1999 Sb., k právnímu úkonu vedenému v-

Vážený pane,

dne 12.8.2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy Vaší žádost o informací podle zákona
číslo 106/1999 Sb.„ o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpLs'ů, ve věci

v katastru nemovitostí dále 'cn KN“

cvidovaného návrhu na vklad v- 49570/2019.

Účastníky řízení jsou hlavní město Praha,

MC Praha 5 a vlastníci této BJ.
K dotazu o informaci, zjakého důvodu a zčí iniciativy se hlavní město Praha účastni výše
uvedeného řízan uvádíme následující. Jak vyplývá z dostupných podkladů v KN sc vk1ad týká
potvrzeni MC Praha 5 o zániku zástavního práva uplynutím sjednané gioby„ které bylo do KN
k BJ vloženo spolu s kupní smlouvou v roce 2002. uzavřenou mezi MC Praha 5 & současnými
vlastníky BJ. V KN byla v té době BJ vedena ve vlastnictví hl.m. Prahy. ve svěřené správě
MC, proto právní jednání bylo plně v kompetenci MC Praha 5. V souladu se zákonem č.
131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze. ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou
vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy. kterou se vydává Statut hlavnňlo města Prahy. ve znění
po7dčjš1ch předpisů mají 111čslské části oprávnění nakládat stímto svěřeným majetkem.

vykonávat právu a povinnosti vlastníka, v právních vztazích vystupovat svým jménem. KN při
vkladu 1191111 jednotlivých městských částí vždy uvádí jako účastmka řízení spolu s městskou
částí také vlastnům. tedy hlavní město Prahu, 310 partnerem pro KN je v těchto řízeních pouze

městská část.
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