
Městská část Praha-Suchdol

kancelář starosty

Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, tel.: 22092 1218, fax 220920144

 

Markéta Hrubá   

   

VA'Š DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V PRAZE - SUCHDOLE

DNE

UMC P_SUCH 01399/2020 Krulíková 24. 6. 2020

tel. 220920281

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha-Suchdol obdržela dne 22. 6. 2020 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, V níž se domáháte poskytnutí

následujících informací:

1, Zda probíhala V MČ Praha-Suchdol V minulém roce 2019 privatizace bytového fondu?

2. Kolik bytových jednotek evidovala V majetku MČ k 31.12.2018?

3. Kolik bytových jednotek evidovala V majetku MČ k 31.12.2019?

4. Kolik MČ V loňském roce zprivatizovala bytových jednotek?

5, Kolik MČ evidovala 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 bylo V loňském roce celkem zaevidováno podle typu objektů?

7, Jaké nejčastější změny majetku byly zaevidovány (nabytí — smlouvou, svěřením,..; pozbytí —

smlouvou, odsvěřením,..) — počty případů od 1.1.2019-31. 12.2019?

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

9, Zda MČ má ve smlouvě o převodu vlastníctví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřen zákaz

zatížení jednotky?

10. Zda MČ má ve smlouvě o převodu Vlastnictví bytové jednotky pro rok 2019 ošetřena i jiná

Věcná práva než předkupní právo a zákaz zatížení jednotky?

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

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

jednalo?

V případě, že V MČ V roce 2019 privatizace bytového fondu neprobíhala, žadatelka prosí pouze o

vyplnění otázek č. 5,6,7 a 12.

Tímto Vám poskytujeme požadované informace:

Vzhledem k tomu, že V městské části Praha-Suchdol V roce 2019 privatizace neprobíhala, odpovědi

zasíláme pouze na otázky č. 5,6,7 a 12.

5, Kolik jste evidovali celkem nemovitého majetku podle typu objektu (budova, být, nebytový prostor,

parcela, sloup, stavba, Věcné břemeno, právo stavby) k 31.12.2019?

budova: 38 (bytové domy, nebytové budovy, budovy škol)

byt: 0

nebytový prostor: 0

parcela: 320

 

sloup: 0
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stavba: celkem 251, ztoho: 122 komunikace, parkoviště, chodníky, přechody, veřejné osvětlení, 96

stoky, plynovody, kanalizace, přípojky vodovodní a elektrické, 33 přístřešky MHD, dětská hřiště,

sportovní prvky

věcné břemeno: 2

právo stavby: 0

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

budova:0

byt: 0

nebytový prostor: 0

parcela: 1

sloup: 0

stavba: 0

věcné břemeno: 2

pravo stavby: 0

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

smlouvou, odsvěřením,..) — počty případů od 1.1.2019-31. 12.2019?

nabyti — smlouvou 1

- svěřením 70

pozbytí — smlouvou: 3

— odsvěřením: 2

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

jednalo? Ano — 1 parcela

Ing. Petr Hejl

starosta MC Praha-Suchdol

 

podepsáno elektronicky
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