Dotaz ze dne 23.10.2018, č.j. MmP 91366/2018
Vážení,
dovoluji se na Vás obrátit v zastoupení ….., a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), a touto cestou Vás žádám o
zpřístupnění, resp. sdělení níže uvedených a dotazovaných informací.
Město Pardubice uzavřelo Smlouvu o nájmu bytu ze dne 3.4.2000, a to mezi Městem Pardubice, IČ 274046,
se sídlem Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jako pronajímatelem na
straně jedné a společnými nájemci………na straně druhé, pod č.j. SN-155-017-2000, usnesení č. 646
z 14.3.2000 (dále jen „Smlouva“).
Vzhledem ke skutečnosti, že na základě vzniklého sporu mezi Nájemci bylo u Okresního soudu v Pardubicích
zahájeno řízení vedené pod sp. zn. 15 C 139/2017, dovoluji si tímto požádat o poskytnutí údajů týkajících se
předmětné Smlouvy o nájmu bytu ze dne 3.4.2000. Požadovanými údaji je zejména následující:



Žádost o sdělení o aktuální platnosti a účinnosti Smlouvy o nájmu bytu ze dne 3.4.2000,
sp. zn. SN-155-017-2000? Tedy sdělení, zda byla tato Smlouva o nájmu bytu ze dne
3.4.2000, sp. zn. SN-155-017-2000 někdy ukončena (výpovědí, dohodou apod.), a případně
na základě jakého konkrétního právního aktu?

Prosím o sdělení požadovaných údajů na některý z kontaktů uvedených v zápatí tohoto přípisu, tj. zejména
na kontaktní e-mail.

Odpověď na dotaz ze dne 30.10.2018 k č.j. MmP 91366/2018
Dne 23. 10. 2018 obdržel Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení správy bytových
domů a nebytových prostor, Vaši žádost o poskytnutí údajů o smlouvě o nájmu bytu ze dne 3.4.2000, čj.SN155-017-2000.
Dle našeho zjištění výše uvedená nájemní smlouva pozbyla platnosti převodem vlastnických práv k bytům
v bytovém domě Palackého třída č. p. 2410 v Pardubicích, tedy prodejem bytové jednotky č. 6 jejím
nájemcům a vkladem jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí v říjnu roku 2001.

S pozdravem

Ing. Ivana Srbová
vedoucí oddělení správy bytových domů
a nebytových prostor

