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Poskytnuti informaci

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

ustanovení § 2 odst. l zákonač106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím (dále jen

„zákon““), ve věci žádosti

(dále jen „žadatel“), o informaci, která byla doručena dne 3.11.2021, žadateli poskytuje v souladu

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona tyto informace:

K bodu žádosti:

Zádost o poskytnutí kompletního seznamu bytů na území Městské části Praha 9, které schválila

Rada a Zastupitelstvo MC Praha 9 na svýchjednáních do budoucna do privatizačního procesu.

Odpověď:

Zastupitelstvo Městské části Praha 9 schválilo dne 11.2.2014 záměr postupného prodeje bytových

jednotek jejich oprávněným nájemcům V bytových domech svěřených MČ Praha 9, V nichž dosud

nebyl schválen záměr prodeje a které nebyly schváleny k prodeji po výstavbě půdních bytů.

Usnesení č. 2/14 ze dne 11.2.2014 přikládáme v příloze.

K bodu 2 žádosti:

Zda Městská část Praha 9 má aktuálně vyhlášenou privatizaci Úcterých domů se to týká) , či zda je

vplánu privatizace bytovýchjednotekpronajatých odMC Praha 9

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 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 z těchto

bytových jednotek bude předmětem prodeje, závisí na zájmu o prodej a splnění podmínek, které
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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 V těchto domech byty

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

Zastupitelstva MC Praha 9 a naplnění podmínek stanovených v platných Zásadách prodeje bytů

z majetku hlavního města Prahy svěřených do správy Městske casti Praha 9 oprávněným nájemcům

tzv. privatizace, viz. odkaz 1’1 ;,l LILLLl) 3: H-

 

Poskytnuti informaci se doručuje:

I. žadatel

Kontaktní adresa:

II. spis
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Městská část Praha 9

18. Zastupitelstvo městské části

ze dne 11.02. 2014

USNESENÍ

č. Us ZMČ 2/14

Schválení záměru postupného prodeje bytových jednotek jejich

oprávněným nájemcům v bytových domech svěřených MČ Praha 9, v

nichž dosud nebyl schválen záměr prodeje a které nebyly schváleny k

prodeji po výstavbě půdních bytů

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

záměr postupného prodeje bytových jednotek z majetku MČ Praha 9 jejich

oprávněným nájemcům podle schválených Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha

9 a usnesení č. Us ZMČ 136/11 ze dne 13.12. 2011 v těchto bytových domech podle

níže uvedeného harmonogramu:

I. čp. 264, 288, 459, 292, 297, 699, 460, 461, 462, 744, 807, 608 a 771 v k. ú.

Vysočany a 953, 1511, 567 a 1872 v k. ú. Libeň (skupina domů A) stím, že nabídka

k odkoupení bytu bude oprávněným nájemcům bytů zaslána v roce 2018

II. čp. 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 351, 352, 353, 354,

329, 330 a 341 v k. ú. Prosek (skupina domů B) s tím, že nabídka k odkoupení bytu

bude oprávněným nájemcům bytů zaslána v roce 2017

III. čp. 561, 562, 563, 564, 5655 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 a

574 v k.ú. Prosek (skupina domu C) s tím, že nabídka k odkoupení bytu bude

oprávněným nájemcům bytů zaslána v roce 2015

IV. čp. 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 a

365 v k.ú. Střížkov (skupina domů D) s tím, že nabídka k odkoupení bytu bude

oprávněným nájemcům bytů zaslána v roce 2016

2. ukládá „

1. starostovi MC Praha 9

 



1.1. realizovat toto usnesení

Zodpovídá: Ing. Jan Jarolím Terlm_í__r3;:„»29.06.2018

fi;/ibm r- „ „.,/;;" '

//Ing Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

% zástupce starosty MČ Praha 9

  


