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Odbor hospodaření s majetkem
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Oddělení využití a správy objektů

.
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Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

29.05.2019, 30.05.2019

lng. Zuzana Machovská

Č. j.:
MHMP1087854/2019

236 002 985
Počet listů/přůoh: l/l

Sp. zn.:

Datum:

S—MHMP 1003932/2019

06.06.2019

Žádost 0 poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paníMagistrát hlavního města Prahy, odbor hospodaření s majetkem, obdržel Vaší žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/l999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, v níž požadujete informace k pronájmu nebytového prostoru
v prvním podzemním podlaží objektu Bryksova 750, Praha 9:
]. Prosím o sdělení, dlejbtogrqficképopsané přílohy, dle plánku daného sklepního prostoru a
dle videonahrávky. kdo má klíče od daného prostoru s názvem .,SKLEP" č. D ve Sklepm'm
prostoru v BIýkSOVěllÍÍCÍ čp. 750, —1. patro. (Pozn. doplněnímze (171630. května 20190praveno
na „SKLEP“ č. A).
Nebytový prostor č. 101 (označení dle DES), na Vašem plánku označený „A“, nacházející se

v prvním podzemním podlaží budovy Bryksova 750, Praha 9, užívá na základě nájemní
smlouw č. NAN/83/01/023607/2016 ze dne 4. 4. 2016 společnost FIDOTECH s.r.o..
2. Kolik dotyčný platí za tyto pronajaté prostory.
Nájemné bylo stanoveno nájemní smlouvou ve výši 400 Kč/ml/rok. Současná sazba nájemného
činí po valorizací 421,54 Kč/mz/rok.
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3. Prosím () zaslánísmlouvy mezi dogfčným nájemcem a pronajímatelem (dotyčný do Vašich

prostor ukryl skrytou kameru napojenou na powerbanku a za bílého dne chodípo domě v kukle
a s baterkou a sám se nahrál, kamerujsem našla dříve, nežjí mohl uklidnit). Jehojednáníje

divné, zavádějící a nahání obyvatelům strach.
Kopii nájemní smlouvy č. NAN/83/01/023607/2016 ze dne 4. 4. 2016 Vám zasíláme v příloze

tohoto dopisu.

S pozdravem

Ing. J an Rak

ředitel odboru hospodaření s majetkem

Příloha: nájemní smlouva č. NAN/83/01/023607/2016 zc dne 4. 4. 2016
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