
 

 

From: Fantová Ivana Mgr. (OMP) P11 [mailto:fantovaI@praha11.cz]  
Sent: Monday, March 16, 2015 8:50 AM 

To: 'svj.radim@centrum.cz' 

Cc: VED OMP Bílek Jan Ing.P11; Pitrák Jan Mgr. (PO) P11 
Subject: Předzahrádky - žádost 

Importance: High 

 
Vážený pane Kubíčku, 

 

dne 18.02.2015 jste s námi osobně jednali ve věci pozemků, tzv. předzahrádek, okolo Vašich bytových 

domů.  

 

Z jednání od Vás vzešel požadavek, aby pan Mgr. Pitrák, právník právního odboru Úřadu MČ Praha 

11, Vám zaslal vyjádření ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy č.91423079/BS ze dne 09.11.1998, 

abyste tuto záležitost mohli prodiskutovat se svým právním zástupcem.  Pan Mgr. Pitrák Vám 

vyjádření dne 19.02.2015 zaslal. 

 

Vzhledem k tomu, že jsme od Vás dosud neobdrželi ani zprávu o přijetí našeho vyjádření, ani 

vyjádření k věci samé, žádáme Vás o sdělení, jak na věc pohlížíte Vy, tedy Vaše Družstvo nájemců 

Radim, družstvo, a zda by mohla být s Vámi sjednána další  schůzka  a pokračováno ve věci odkupu 

předzahrádek. 

 

Vaši zprávu očekáváme nejpozději do 20.03.2015, postačí na tento e-mail. 

 

Požadujete-li schůzku, navrhněte, prosím, termín. 

 

Děkujeme za spolupráci a za Vaše vyjádření co nejdříve. 

 

Přeji Vám hezký zbytek dne. 

  

 
Mgr. Ivana  F a n t o v á 

vedoucí bytového oddělení 

odbor majetkoprávní 

Úřad městské části  Praha 11 

Ocelíkova 672 

149 41  PRAHA 4 

 

:                          267 902 256 

@:                          fantovai@praha11.cz 

:                         www.praha11.cz  

úřední dny:           po: 8-17 hodin, Út: 8-11 hodin, St: 8-16 hodin 
  
Informace obsažené v tomto e-mailu jsou informacemi důvěrnými a podléhají povinnosti mlčenlivosti. Nejste-li adresátem 

tohoto e-mailu, informujte o tom, prosím, odesílatele této zprávy. Není-li výše výslovně uvedeno jinak, není tento e-mail ani 

žádná z jeho příloh návrhem na uzavření smlouvy, obchodním potvrzovacím dopisem, přijetím návrhu na uzavření smlouvy, 

závazným příslibem plnění a nemůže být brán ani  jako vzdání se práva nebo prominutí dluhu. Pokud kterákoliv část tohoto 

e-mailu nebo jeho příloh vykazuje obsahové náležitosti výše uvedeného, jedná se pouze o informativní sdělení, či o text, o 

němž je vedeno jednání. Jedná-li odesílatel této zprávy jako zmocněnec jiné osoby, nemůže být obsah této zprávy vykládán 

tak, že jde o uzavření jakékoliv smlouvy či podobné právní jednání vysoce pravděpodobné. Odesílatel zprávy si vyhrazuje 

právo uzavírat smlouvy a činit právní jednání pouze v listinné formě, není-li výše v tomto  e-mailu výslovně uvedeno jinak. 

Odesílatel této zprávy si rovněž vyhrazuje právo dovolat se neplatnosti jakéhokoliv jednání pro nedostatek listinné formy i 

tehdy, pokud již bylo plněno. Odpověď odesílatele této zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky 

na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje i modifikovanou akcepci 

nabídky. 

mailto:fantovai@p11.mepnet.cz
http://www.praha11.cz/

