
 

Adresát:

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9
VIZ rozdelovnik

   

Spis. zn.: MCP09/135946/2021/OSM/Svol V Praze dne: 25. 11. 2021

Vyřizuje: Ivana Svobodová E-mail: svobodovai@praha9.cz

Telefon: 283 091 209 Internet: http://www.praha9.cz

Telefon-ústředna: 283 091 111

Poskytnutí informací

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

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu kinformacím (dále jen

„zákon“), vevěci—(dále jen „žadatel“), o informace, která byla

doručena dne 10. 11. 2021, žadateli poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 pism. d) zákona

tyto informace ohledně výběrového řízení na prodej čtyř jednotek — garáží na pozemku parc.č.

3215/7, k.ú. Libeň umístěných ve vnitrobloku za domem Drahobejlova 1601/35 V Praze 9.

Otázka č. 1: Kolik účastníků se zúčastnilo výběrového řízení? (prosím rozdělené dlejednotek)

Odpověď: garáž č. 1 — 2 účastníci

garáž č. 2 — 2 účastníci

garáž č. 3 — 6 účastníků

garáž č. 4 — 2 účastníci

Otázka č. 2: Kolik účastníků uhradilojístotú a podalo nabídku splňující veškeré podmínky? (prosím

rozdělené dlejednotek)

Odpověď: garáž č. 1 — 2 účastníci

garáž č. 2 — 2 účastníci

garáž č. 3 — 6 účastníků

garáž č. 4 — 2 účastníci

Otázka č. 3: Kolik nabídek bylo vyřazeno pro neúplnost (kromě nezaplacení jístoty)? (prosím

rozdělené dlejednotek)

Odpověď: 0 nabídek

Otázka č. 4: Byli mezi účastníky řízení i oprávnění nájemci? (prosím rozděleně dlejednotek)

Odpověď: garáž č. 1 — 1 účastník

garáž č. 2 — 1 účastník

garáž č. 3 — 0 (garáž bez nájemce)

garáž č. 4 — 1 účastník

V části žádosti týkající se otázek č. 3 (chybně očíslovaná otázka ve znění „Kdojsou účastníci řízení

i oprávněný nájemce?“) a č. 5 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu ust. § 15

zákona.
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Povinný subjekt V návaznosti na zvolený způsob doručování na email_

žadateli sděluje, že vzhledem ktomu, že náležitostí rozhodnutí je

označení účastníka prostřednictvím jeho osobních údajů, nelze rozhodnutí o odmítnutí žádosti tímto

způsobem doručit, jelikož by bylo bez anonymizace osobních údajů žadatele zveřejněno na

webových stránkách_S ohledem na platnou právní úpravu nelze

vyhovět žadatelovu požadavku na identifikaci prostřednictvím jména, příjmení a unikátní e-mailové

adresy. Ve smyslu ust. § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád jsou udaji umožňujícími

identifikaci fyzické osoby její jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Z tohoto

důvodu bylo rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace zasláno na adresu žadatele uvedenou

v žádosti.

Ing. Stanislav Goller

vedoucí odboru správy majetku

Poskytnutí informací se doručuje:

I. žadatel

II. spis
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