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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dobrý den,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
obdržel dne 13. 11. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informace:
„které se týkají pana Milana Zity – v první řadě výměna a přidělení bytu z 1. patra do 4. patra,
oprávnění k stavebním úpravám v prostorách domu a nájmu nebytového prostou (sušárna), patřící MÚ
Praha 4 a určeného pro všechny nájemníky.
Odbor obecního majetku Úřadu MČ Praha 4 (dále jen „OOM“), jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
uvádí k Vaší žádosti následující:
„Rada městské části Praha 4 rozhodla dne 9. 9. 2015 usnesením číslo 21R-843/2015 uzavřít nájemní
smlouvu s panem Milanem Zitou k bytu č. 23, v domě Marie Cibulkové 448/17, Praha 4 – Nusle s tím,
že bude ukončen nájem bytu č. 10 dohodou a nájemce byt vyklidí a protokolárně předá zpět
pronajímateli. Pan Zita byl původně nájemcem bytu č. 10 v témže domě. Jmenovaný požádal
pronajímatele, tzn. městskou část Praha 4 o výměnu bytu z důvodu výskytu plísně v tomto bytě.
Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že plíseň nevznikla nevhodným užíváním bytu nájemcem,
rozhodla Rada městské části Praha 4 jak výše uvedeno.
Dále uvádíme, že pan Zita je na základě nájemní smlouvy ze dne 1. 7. 2010 nájemcem nebytového
prostoru (skladu) v -1. podlaží domu Marie Cibulkové 448/17, Praha 4. K nebytovému prostoru
(sušárna) sdělujeme následující: v srpnu 2015 byla místnost prádelny, která byla přístupná všem,
vyčištěna správní firmou 4-Majetková, a.s., v té době byly dveře do sušárny ještě uzamčeny. Nyní je
sušárna i prádelna plná různých věcí. Na základě tohoto zjištění bude odborem obecního majetku dán
pokyn správní firmě, aby vyzvala nájemníky, aby svoje věci z prostor odstranili a pokud tak neučiní,
budou prostory vyklizeny na jejich náklady, protože se nejedná o sklad, ale prádelnu a sušárnu.
Současně bude správní firmě sděleno, aby stavební nedodělky odstranil pan Zita.“
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