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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Městská část Praha – Nebušice obdržela dne 23.06.2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o poskytnutí níže
uvedených informací. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 u MČ Praha – Nebušice neprobíhala
privatizace bytového fondu, odpovídáme tímto dle Vašich instrukcí pouze k bodům č. 5,6,7 a 12.
5. Kolik jste evidovali celkem nemovitého majetku podle typu objektu (budova, byt, nebytový
prostor, parcela, sloup, stavba, věcné břemeno, právo stavby) k 31.12.2019?
K 31.12.2019 jsme evidovali 10 budov, 14 bytů, 24 nebytových prostor, 304 parcel, 135 staveb a 1
věcné břemeno.
6. Kolik majetkových pohybů jste v loňském roce celkem zaevidovali podle typu objektů?
V roce 2019 jsme zaevidovali majetkové pohyby pro budovy 12x, stavby 13x, parcely 10x a věcné
břemeno 1x.
7. Jaké nejčastější změny majetku jste zaevidovali (nabytí – smlouvou, svěřením,..; pozbytí –
smlouvou, odsvěřením,..) – počty případů od 1.1.2019-31.12.2019?
V roce 2019 jsme evidovali tyto změny nabytím:
- smlouvou 6x
- svěřením 4x
- technickým zhodnocením 10x
- vlastní činností 2x
změny pozbytím:
- smlouvou 2x
- předávacím protokolem 2 x
- geometrickým plánem 3x
12. Pořídila vaše MČ v loňském roce nemovitý majetek pro HMP? Pokud ano, o jaký majetek se
jednalo?
V roce 2019 MČ Praha – Nebušice nepořídila žádný nemovitý majetek pro HMP.
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