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Vážení,

v připojeném souboru Vám posílám elektronický dokument s výše uvedenou žádostí o informace dle zákona

č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím. jejíž originál Vám současně posílám v listovní zásilce

České pošty.
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c—mail: podalclna(g>praha9.c/.. ms!u@prahu9.u
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Žádost 0 informace dle zákona č. 106/1999 Sh., o svobodném přístupu k informacím

Vážení.

dne 13. 12.2018 jsem emailem ohdržcla Sdělení Městské části Praha 9 (dále jen MČ“ Praha 9) ze dne

13.12.2018. Caj MCPOQ/(m1675/21118/(1SM/‘Sur (bu nom.), v němž mi byly částečně poskytnuty

informace \“)žádané v moji žádo5ti ze dne 5.9.2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném

přístupu k informacím.

V tomto \dčlcuíjc v odpovědí k hodům 1 u 3 m cdeno. že ynnlccký posudek ze dne 17.3.2017. č.

3304-18/21112 znalce lng. Milana Pavlova—kůlu), se sídlem Budčjtnická 42, 140 01) Praha 4

koccnění pozemků parc.č. 532/6. 532/10 u 532/12 vku Proxck, byl zpracován jako revizní

'

znalecký posudek a to ždínodu \ýhrad lástupc'u kupujících kji? dříxc zpracovanému posudku

Lnalcckého(151leSINCONSUIII'>.r.o., IČO 256 63 798. m duc 2.6.2016. C. 2049—6912016.

Kvuli snížení původně stanmcnc ccn) 01‘1V}1\1C /c 7,í1t_1t)_— KC/mZ na cenu $790,— KUm2 (za niž MČ

Prahu 9 t)to pozemky nzíslcdnč těmto kupujícím prodala) realizovala MČ Praha 9 prodej těchto

pozemků předem \yhranýin níjctncům za \ý/naunně nižší prodejní cenu a pravděpodobně nelye

vyloučit. ic přitom mohlu vniknout ynučnaí škodu na \\cřcjnčm majetku. S ohledem na potřebu

veřejné kontrol) nad krok) \eřejnoprávních subjektu Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb.. o

svobodnou) přiStupu k infivrmatcím. žádám o /odpo\vč/cni náxlcdujících otázek a o zaslání

následujících dokumentu, u to \ elektronicke podo'oč nu nuýi nížc uxcdcnou cntuiloíou :idrcnu.

I) Písemný dokument (dopis. email, atd.) či písemný {aims ljcdnžutí, \ němž [(is'tulnci kupujících

pozemků parcč. 532/6. 532/10 21 532/12 v k.ú. Prosek rozporovzdí předložený posudek

maleckého ústavu SINCON'SULT s.r.o., lČt) 256 63 798, 7c dne 2.6.2016, č. 21149-690016,

Stím. že nesprávně vjužíxá k určení can} nesrovnatelné po/cmk) a současní- ncrctíektujc

spccifikn poštvovaných pwcmků. a že tak uvedená cena 7.110(1- KČ/1113 neodpovídá ceně

ohvjklcÍ Pokud by mmyn. písemný doktnncnt nebyl k dispo/ici. žádám o informaci kdy a

ktcrc' konkrétní odpm čdnc' osob) MČ“ Prahu 9 se nástupci kupujících jednaly a kdo je k tomuto

jednání pověřil.

Zj Ktcrzí konkretní odpm čdrui mohu MČ“ Praha 9 ro/hodln o ludtíní nového revizního znaleckého

po5udku a jakým konkrétním způsobem io/hodnutí o potřc'oc /udnt rcxiyní znalecký ptmtdck

oduvodniln. Žádám o poskjtnutí všech piwctnnjch dokumentu týkajících sc tohoto ro/hodnutí n

odůvodnění.

3) Která konkrétní odpoxčdná ox'ohu MČ“ Praha 9 ro/hodln o \_\'hčru mnlcc 1ng. \lilnnzi

Pavlm ského, se sídlem Budějovická 42. 141) ()0 Praha 4, k oceneni pozemku purcc. 532/6.

<W'ltl n 512/12 \ ku Prmck \ posudku &. Bím-180012 Ic dne 17.3.3017. Zjakých

konkrétních důvodů vjhrnln odpovědná osohu MČ" Praha 9 pizivč tohoto znalce a jakými

krmkrčtními argument}, odůvodniln proč hudc cenu Stnnoxcnzí tímto 7nalccm lépe odpovídat

ohvjklc ccnč než ccnn stanovená mulcckým ústavem SINCONSUIJI' s.r.o. (má větší

kínlífikuci. Aušcností up?) Žádám o poskynutí \šech písemných dokumentů týkajících se

tohoto rozhodnutí a odůvodnění.



4)

5)

6)

Zadává MČ Praha 9 revizní znalecké posudky i vjiných případech prodeje svého majetku?

Pokud ano, žádám o poskytnutí všech příkladů z let 2016 — 2018 včetně odůvodnění proč byl

revizní znalecký posudek v každém jednotlivém případě zadán a proč byl kjejich zpracováni

vybrán konkrétní zvolený znalec. Pokud nikoli, proč byl tento konkrétní prodej pozemků parc.č.

532/6, 532/10 a 532/12 v k.ú. Prosek výjimkou zlobvyklé praxe?

Byli o existenci 2 znaleckých posudků a o rozdílech ve stanovení ceny obvyklé předmětných

pozemků parc.č. 532/6, 532/10 a 532/12 vk.ú. Prosek (7.000,- Kč/m2 vs. 4.790,- Kč/mz)

informování všichni členové příslušných orgánů MČ Praha 9, které projednávaly či schvalovaly

uveřejnění záměru prodeje těchto pozemků a o schválení prodeje těchto pozemků? Které

všechny orgány MČ Praha 9 tuto věc projednávaly a jakým konkrétním a prokazatelným

způsobem byli členové těchto orgánů o výše uvedených skutečnostech informováni? Žádám o

poskytnutí všech písemných dokumentů, návrhů & odůvodnění předložených těmto orgánům

v souvislosti s předmětným prodejem.

Pokud nebyl některý zčlenů předmětných orgánů MČ Praha 9 před rozhodováním tohoto

orgánu informován o existenci 2 znaleckých posudků & o významných rozdílech ve stanovení

ceny obvyklé předmětných pozemků parc.č. 532/6, 532/10 a 532/12 v k.ú. Prosek, zjakého

konkrétního důvodu byly před tímto členem orgánu MČ Praha 9 takto závažné skutečnosti

zamlčeny a která konkrétní odpovědná osoba 0 zamlčenl těchto informací před členy

příslušných orgánů MČ Praha 9 rozhodla?

 


