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Vážený pane

Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“), jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst.
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 21. 4. 2021Váš podnět jako reakci na sděleníMHMP, která Vám
bylo doručeno dne 20. 4. 2021 pod č.j.: MHMP 496111/2021k Vaši žádostio informace ze dne
26. 3. 2021 ve věci budoucíhonakládání s objektem č.p. 374/27 v k.ú. Vršovice, který stojí na
pozemku parc.č. 563 ve vlastnictvíhl. m. Prahy a je svěřen do správy Městské části Praha 10
(dále jen „MČ Praha 10“).Ve svém podání se domáháte následujícího:

„V příloze zasílámznovu žádost ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., ve které se ptám"Dle mých
informací požádalo HMP v zastoupení Mgr.Mileny Johnovéo odsvěření objektu Moskevská
374/27…“, a další doplňující dotazy. Vy mě ale stále odpovídáte,že HMPneobdrželo žádost od
Městské části Praha 10. Já se neptám, zda o odsvěření požádalaPraha 10, ale zda o odsvěření
požádalo HMPPrahu 10. Otázka je položena jasně. PožádaloHMP v zastoupeníMgr. Mileny
Johnové o odsvěření výše zmíněnéhoobjektu ze správy Prahy 10 a další doplňující dotazy
z žádosti v příloze (viz. níže)“.

Na základě výše uvedeného Vám poskytujeme Vámi požadované informace tak, jak jej
zpracovaly příslušné odbory MHMP odpovědné za vyřízení a zejména po konzultacis radním
hl. m. Prahy pro oblast bydlenía transparentnosti panem Adamem Zábranským, který je danou
problematikoupřímo pověřen:

1. Proč bylo o „odsvěření“ požádáno?

MČ Praha 10 měla v plánu dům prodat, což hl. m. Praha (dále jen „HMP“), jako
vlastník objektu,nepovažovaloza šťastné resp. vhodné, tedy vstoupilos MČ Prahou 10
do jednání, aby dům zůstal ve vlastnictvíHMP, na čemž se nakonec společně s MČ
Praha 10dohodli.

2. Kdy bylo o „odsvěření“ požádáno?

HMP o odsvěření tohoto objektu požádalo prostřednictvímdopisu radní hl. m. Prahy
pro oblast sociální politikya zdravotnictví paní Mgr. Mileny Johnové ze dne 30. 11.
2020, a to na žádost radníhohl. m. Prahy pana Adama Zábranského. Radní hl. m. Prahy
paní Mgr. Milena Johnová připravovala dopis pro MČ Prahu 10 kvůli odsvěření více
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objektů v sociální oblasti, proto byla radním hl. m. Prahy panem Adamem Zábranským
požádána, aby do dopisu přidala žádost i o tento objekt z jeho gesce bydlení.

3. Jak bude HMP s výše uvedenýmobjektem nakládat?

V plánu je rekonstrukce tohoto objektu dle projektu připraveného MČ Prahou 10 a
následný pronájembytů a nebytovýchprostor.

4. Na Praze 10 vzniklo několik projektů na rekonstrukci výše zmíněného objektu.
Využije tyto projekty HMP?

Ano (viz. odpověďna předchozíotázku).

5. Má HMP informace, nakolik celkem tyto projekty přišly?

Ne, HNP zatím touto informacínedisponuje.

S pozdravem

Ing. MartinKubelka, Ph.D.
ředitel Magistrátuhlavníhoměsta Prahy
podepsánoelektronicky
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