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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážení,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 20. 4. 2020 prostřednictvím datové schránky Úřadu městské části Praha
4 pod ID zprávy 775237570 Vaše podání nazvané „Re: Poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb.“,
které je reakcí na písemnost povinného subjektu ze dne 20. 4. 2020 označenou jako „Poskytnutí
informace dle zákona č. 106/k1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů“. V rámci reakce na poskytnutí informace žádáte o poskytnutí „doplňující“ informace
dle InfZ, v přesném znění písemnosti ze dne 20. 4. 2020:
„V žádané dokumentaci chybí doklad prokazující celkový počet bytových a nebytových jednotek
v budově, která je de facto činžovním domem a která má 5 pater. Zaslané materiály se vztahují výlučně
v prostoře v přízemí a dále k vestavbě 3 byt. jednotek v podkroví předmětné budovy. Z naléhavých
důvodů potřebujeme znát počet jednotek v kolaudované budově.“
(dále jen „žádost“)
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4, jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1
InfZ, Vám na základě informací a podkladů předaných Odborem stavebním Úřadu městské části Praha
4 k Vaší žádosti ze dne 20. 4. 2020 zasílá listinu ze dne 31. října 1929, jejímž předmětem je užívati
a obývati činžovní dům postavený na stav. č. kat. 273/21 v Praze Michli na Jezerce.
A dále Vám sdělujeme, že vzhledem k době tzv. kolaudace a následně prováděným „stavebním
úpravám, resp. případným změnám stavby“, se nelze k věci více vyjádřit.
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