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Vyřizuje / linka: ing. Příplata          Datum: 19.1.2018 

Věc: žádost o informaci dle z.č. 106/1999 Sb. 

 

Vážená paní, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím ze dne 12.1.2018 Vás k bodu 1) a) b) odkazuji na naši odpověď ze dne 

23.10.2017, tj.:  Bytový dům č.p. 386 v ulici Na Vyhlídce v k.ú. Prosek je určen k privatizaci 

a patří do tzv. Seznamu č. 3, který byl schválen usnesením RMČ č. Us RMČ 166/08 ze dne 

10.4.2008 a zahrnoval 25 bytových domů vhodných k výstavbě půdních bytů. V těchto 

domech probíhá postupně privatizace od roku 2011 a k dnešnímu dni bylo zprivatizováno 14 

domů. Další časový plán privatizace těchto domů není konkrétně určen.  
 

K bodu 1) c) Vám sděluji, že podmínky pro privatizaci určují Zásady prodeje bytů z majetku 

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

privatizace. Aktuální Zásady byly odsouhlaseny usnesením ZMČ č. Us ZMČ 72/17 ze dne 

19.9.2017 a jsou k dispozici na webových stránkách Městské části Praha 9. 

 

K bodu 2) Vám sděluji, že šetření, zda jsou v objektu podmínky pro výstavbu půdních bytů 

byla provedena před zařazením domu do Seznamu č. 3, který byl schválen usnesením RMČ č. 

Us RMČ 166/08 ze dne 10.4.2008. To zda dům vyhovuje pro výstavbu půdních bytů bylo 

podmínkou zařazení do Seznamu č. 3. Na ostatní otázky Vám nemohu, s odkazem na §2, odst. 

4  z.č. 106/1999 Sb., odpovědět, protože se jedná budoucí rozhodnutí.  
 

K bodu 3) Vám sděluji, že zjišťování zájmu o koupi bytů ve výše uvedeném domě nebylo 

prováděno.  

  

 

 

Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám  s pozdravem. 

 

 

 

 

                                Ing. Josef Příplata 

                                  vedoucí odboru. 
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