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Vaše značka:
Č.j .:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Praze dne:

29. 10. 2019

4/ 2019

Věc: Žádost o poskytpytí iotocroací dle zákona č. 106/1999 sb„ o syobodpém
přístupu

k informacím

Vážený pane,
dne 21. 10. 2019 obdržela společnost SNEO, a.s., IČ: 27114112 prostřednictvím
emailové adresy zaměstnance
) Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
( dále jen „InfZ'' ).
Předmětem

Vaší žádosti je poskytnutí následující informace:

Vážená pam; po telefonické bych si dovolil požádat o bližší informaci ohledně privatizace bytu
č. 541/7, v katastrálním území Vokovice v ulici Kladenská 541/3~ který byl prodán na základě
ZMČ 154/03. Zajímalo by mne pouze za kolik byla tato jednotka prodána.
Děkuji

S pozdravem
bytem

nar.
(dále „Žádost")

Tímto bylo rozhodnuto o
poskytnutí informace na základě Žádosti.
Povinný subjekt Žádost vypořádává tak, že poskytuje tuto informaci:

Byt č.

541/7, v domě č. p. 541, k. ú. Vokovice, v ulici Kladenská 36, Praha 6 byl
prodán na základě kupní smlouvy ze dne 13. 12. 2004 za cenu 440.000, -Kč.
SNEO. a.s. se sídlem:
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 908S
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Bankovní spojení: 35·0961890217/0100
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Odůvodnění:
Ustanovení §15 odst. 5 písm. d) InfZ stanoví, že pokud povinný subjekt nerozhodne-li podle

§ 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí
žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Povinný subjekt obdržel Žádost dne 21. 10. 2019,
přezkoumal, zda splňuje formální náležitosti InfZ a následně dne 29. 10. 2019 vydal výše
uvedené rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává na adresu společnosti SNEO, a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6, příp.
elektronickými prostředky.
S pozdravem

Mgr. Ing Jan Kuchařík
člen představenstva SNEO, a.s.

SNEO, a.s. se sídlem:
Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6,
zapsána v obchod ním rejst říku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085
Tel.: 235 094 011, IČ: 271 14112, DIČ: CZ27114112
Bankovní spojení: 35-0961890217/0100

a
Správa
nemovitosti

•

li

6

EJ

Oeveloperská

Realitní

činnost

činnost

Objekty
zvláštního

a inženýrská

určení

činnost

Investiční

