
 

Adresát:

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

Sokolovská 14/324

 

180 49 Praha 9

Spis. zn.:

Cj.: V Praze dne: 29. 3. 2021

Vyřizuje: Simona Vanke E-mail: vankes@praha9.cz

Telefon: 283 091 261 Internet: http://WWW.praha9.cz

Telefon-ústředna: 283 091 111

Poskytnutí informací

Městská část Praha 9 (dálejen „povinný subjekt“), jako věcně a místně příslušný orgán podle

ustanovení § 2 odst l zákonač106/1999 Sb

„zákon“), ve věci žádosti

zastoupeného advokátkou

_(dále jen „žadatel“), o informace, která byla doručena dne XX. 3. 2021, žadateli

poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 pism. d) zákona tyto informace:

  

   

If bodu 1 žádosti: ,

Zádost 0 kompletní seznam bytů v MC Praha 9, které budou předmětem privatizace pro futuro do

roku 2024 a případně kdy kprivatizačnímu procesu dojde.

Odpověď:

MČ Praha 9 privatizuje byty postupně V každém domě, a to vždy na základě schválených záměrů

prodeje bytů v konkrétním domě Zastupitelstvem MČ Praha 9 na svých jednáních. V současné době

začíná proces privatizace bytů na základě takto schválených záměrů v domech Skloněná č.p. 549,

Praha 9 -Vysočany (zde je celkem 12 bytů), Novovysočanská č.p. 589, Praha 9 — Vysočany (zde je

celkem 25 bytů), Sokolovská č.p. 570, Praha 9 — Vysočany (zde je celkem 20 bytů) a U Svobodámy

č.p. 1511, Praha 9 — Libeň (zde je celkem 35 bytů). Předpoklad realizace prodeje bytů v těchto

domech je vzhledem k současné situaci odhadován cca do konce roku 2022. Kolik konkrétně

z těchto bytových jednotek bude prodáno, závisí na zájmu o prodej a splnění podmínek, které jsou

pro nájemce stanoveny v Zásadách prodeje bytů z majetku hlavního města Prahy svěřených do

správy Městské části Praha 9 oprávněným nájemcům tzv. privatizace.

U domů, kde ještě nebyl záměr schválen, není možné sdělit, zda budou vtěchto domech byty

privatizovány a kdy, neboť schválení záměru prodeje bytů V těchto domech je odvislé od rozhodnutí

Zastupitelstva MČ Praha 9 a naplnění podmínek stanovených V platných Zásadách prodeje bytů z

majetku hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 9 oprávněným nájemcům

tzv. privatizace.
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K bodu 2 žádosti:

Způsob stanovení kupní ceny pro dlouhodobé nájemce.

Odpověď:

Způsob stanovení kupní ceny pro oprávněné nájemce vychází ze Zásad prodeje bytů z majetku

hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 9 oprávněným nájemcům tzv.

privatizace (dále jen „Zásady“).

V čl. VIII Zásad je popsán Způsob stanovení kupní ceny za byty pro oprávněné nájemce, kterým

může být bytová jednotka k prodeji nabídnuta, pokud splní podmínky stanovené Zásadami.

Úplné znění platných Zásad, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva MČ Praha 9 č. Us ZMČ

32/20 ze dne 23.6.2020, Vám připojujeme.

 

Poskytnutí informací se doručuje:

I. žadatel

Wmmda:_
II. spis
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