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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní,
dne 21. 3. 2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaší žádost
oposkymutí informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ian“), kterou jste doplnila dne 8. 4. 2019.
K Vaší Zidosti a jednotlivým dotazům (které uvádím v nezměněné podobě) sdělují následující:
Dotaz:

]. Datum úhrady kupní ceny 73 předmět Smlouvy kupní a 0 zřízení služebnosti č.

Odpověď:

Kupní cena byla uhrazena ve dvou platbách, a to dne 21. 6. 2017 a 27. 6. 2017.
Dotaz:
2. Datum vyhotovení a předání Protokolu 0 předání a

řevzetí

ředmětu

řevodu k

předmětu Smlouvy kupní a o zříze ní služe bnosti č. “ze dne
3. 5. 2017.
Odpověď:
Předávací protokol č. _ z fyzického předání a přcvzmí nemovitých věcí,
které byly součástí technologicky — funkčního celku—
-. byl vyhotoven a podepsán dne 31. 10. 2017.
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Dotaz:
3. Číslo smlouvy uvedené v Příloze Protokolu (uvedeného ad. 2) u oprávněného

nájemce: —

Odpověď:

V Přcdávacím protokolu č. _ncjsou uvedena čísla konkrétních nájemních
smluv. které byly součástí předávacího procesu. Obsahuje informaci o celkovém počtu, tj.
že přílohou č. 7 bylo 180 nájemních smluv k bytům & 8 k nebytovým prostorám.

Dotaz:
4. Kopii Výzvy zaslanou oprávněným nájemců k podpisu nových nájemních smluv a
dodatkům k nájemním smlouvám na dobu určitou která souvisí s předmětem
Smlouvy kupní a 0 zřízení služebnosti č.—ze dne 3. 5. 2017.

5. Potvrzení o doručení Výzvy (uvedené v ad. 4) oprávněnému nájemci: _

6. Uvedení am předání Výzvy (uvedené „, „d. 4) _
Odpověď:
Kdotazům uvedeným pod body č. 4. až 6. uvádím, že při započetí procesu privatizace si

oprávnění nájemci teclmologicko—funkčního celku svými podpisy zvolili maximálně tři
zástupce, kteří za daný celek 5 hl. m. Prahoujako prodávajícím jednali V rámci procesu prodeje
nebylo jednáno s jednotlivými oprávněnými nájemci. ale s již zmíněnými zvolenými zástupci
(po založení bytového družstva pak se zvolenými zástupci družstva). Stejným způsobem bylo
postupováno i v případě uzavírání nových nájemních smluv na dobu neurčitou, kdy podpisy
nových nájemních smluv byly zajišťovány ve spolupráci se zástupci tecImologicko-funkčního

celku, resp. zástupci bytového družstva. Jednotlivým oprávněným nájemcům nebo bytovému
družstvu tak nebyla zasílána Výzva. ale během osobních a telefonických jednání byli zvoleni
zástupci požádáni informovat konkrétní oprávněné nájemce. aby se dostavili k podpisu nových
nájemních smluv na Magistrát hl. m. Prahy.

S pozdravem

lng. JosefTunkl

ředitel odboru OBF
podepsáno elektronicky
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