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         Obsah spisu čj. MC_P_SL 00750/2020 



Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí 

následujících informací: 

1. Probíhala u Vás v minulém roce 2019 privatizace bytového fondu? 

2. Kolik bytových jednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2018? 

3. Kolik bytových jednotek evidovala v majetku Vaše MČ k 31.12.2019? 

4. Kolik Vaše MČ v loňském roce zprivatizovala bytových jednotek? 

5. Kolik jste evidovali celkem nemovitého majetku podle typu objektu (budova, byt, 

nebytový prostor, parcela, sloup, stavba, věcné břemeno, právo stavby) k 31.12.2019? 

6. Kolik majetkových pohybů jste v loňském roce celkem zaevidovali podle typu objektů? 

7. Jaké nejčastější změny majetku jste zaevidovali (nabytí – smlouvou, svěřením,..; 

pozbytí – smlouvou, odsvěřením,..) – počty případů od 1.1.2019-31.12.2019? 

8. Využívá vaše MČ při privatizaci předkupního práva, pokud ano na jakou dobu?  

9. Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřen zákaz 

zatížení jednotky?  

10. Máte ve smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřena i jiná 

věcná práva než předkupní právo a zákaz zatížení jednotky?  

11. Odstoupila vaše MČ někdy v minulosti od prodeje BJ, pokud ano, z jakého důvodu? 

12. Pořídila vaše MČ v loňském roce nemovitý majetek pro HMP? Pokud ano, o jaký 

majetek se jednalo? 

V případě, že ve Vaší MČ v roce 2019 privatizace bytového fondu neprobíhala, prosím pouze 

o vyplnění otázek č. 5,6,7 a 12. 

Pokud by k vyhledávání některé z požadovaných informací bylo nutné mimořádně rozsáhlé 

vyhledávání, pak žádám poskytnutí takové informace jen v takovém rozsahu, jaký je možný 

bez mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Toto ovšem z důvodu používání aplikace ENO, 

nepředpokládám.  

S pozdravem 
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         V Praze dne 24. června 2020 

         Č. j.: MC P_SL 00750/2020 

         

 

Vážená paní Hrubá, 

 

 k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 23. června 2020 

sděluji, že v městské části Praha – Slivenec v roce 2019 neprobíhala privatizace bytového fondu. 

K jednotlivým zbývajícím otázkám sděluji: 

5. Městská část Praha – Slivenec má v evidenci 16 budov, 469 parcel, 56 sloupů, a 144 staveb. 

6. a 7. Městská část Praha – Slivenec zaevidovala v roce tyto pohyby a změny majetku: 

 Budovy – 1x výstavba, 5x technické zhodnocení 

 Parcely – 1x koupě, 2x prodej, 1x směna, 3x přecenění, 4x svěření 

 Sloupy – 56 nabytí vlastní investiční činností 

 Stavba – 7x nabytí vlastní investiční činností, 9x technické zhodnocení 

12. Městská část Praha – Slivenec pořídila v roce 2019 pro hlavní město Prahy tento majetek: 

Sloupy veřejného osvětlení, kanalizační řád. Ve správě městské části dále Mateřskou školu, 

cesty, pozemek. 

 

 S pozdravem  

 

 

  Ing. ThDr. PaedDr. PhDr. et PhDr. et PhDr. JUDr. et JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA 

      tajemník úřadu 
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