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Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění 

 

Vážení, 

žádáme tímto městskou část Praha 11 o poskytnutí níže následujících informací: 

 

1) S kolika bytovými družstvy (dále též „BD“) a společenstvími vlastníků (dále též 

„SVJ“) uzavřela městská část Praha 11 (resp. místní část Praha – Jižní Město) v období od 1. 

1. 1992 do 31. 12. 2013 smlouvu o smlouvě budoucí identického nebo obdobného znění 

(popř. obdobného účelu a smyslu), jako je Smlouva o uzavření budoucí smlouvy č. 

91423079/BS (dále jen „SOSB“) uzavřená mezi městskou částí Praha 11 a Družstvem 

nájemců Radim, družstvo, zapsaným do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 

v Praze, oddíl Dr, vložka 3869, se sídlem Praha 4, Radimovická 1423, PSČ 14900, IČ 

25643673 (dále jen „DN Radim“), dne 9. listopadu 1998, 

2) Seznam bytových družstev a společenství vlastníků, se kterými uzavřela městská část 

Praha 11 (resp. místní část Praha – Jižní Město) v období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2013 

smlouvu o smlouvě budoucí identického nebo obdobného znění (popř. obdobného účelu a 

smyslu), jako je SOSB uzavřená mezi MČ Praha 11 a DN Radim, zahrnující obchodní firmu 

(název) těchto bytových družstev a společenství vlastníků, jejich sídlo a identifikační číslo, 

datum uzavření takové smlouvy o smlouvě budoucí a informaci, zda takovou smlouvu o 

smlouvě považuje MČ Praha 11 za platnou či neplatnou, 

3) Seznam bytových družstev a společenství vlastníků, se kterými uzavřela městská část 

Praha 11 (resp. místní část Praha – Jižní Město) v období od 1. 1. 1992 až do dne podání této 

žádosti kupní smlouvu nebo nájemní smlouvu na základě smlouvy o smlouvě budoucí 

identického nebo obdobného znění (popř. obdobného účelu a smyslu), jako je SOSB uzavřená 

mezi MČ Praha 11 a DN Radim, zahrnující obchodní firmu (název) těchto bytových družstev 

a společenství vlastníků, jejich sídlo a identifikační číslo, datum uzavření takové kupní nebo 

nájemní smlouvy a informaci, zda takovou uzavřenou kupní či nájemní smlouvu považuje 

MČ Praha 11 za platnou či neplatnou, 

4) Seznam bytových družstev a společenství vlastníků, se kterými uzavřela městská část 

Praha 11 (resp. místní část Praha – Jižní Město) v období od 1. 1. 1992 až do dne podání této 

žádosti kupní smlouvu na základě smlouvy o smlouvě budoucí identického nebo obdobného 

znění (popř. obdobného účelu a smyslu), jako je SOSB uzavřená mezi MČ Praha 11 a DN 

Radim, a jejichž vlastnické právo bylo na základě takové kupní smlouvy vloženo do katastru 

nemovitostí, zahrnující obchodní firmu (název) těchto bytových družstev a společenství 

vlastníků, jejich sídlo a identifikační číslo, datum právních účinků vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí, a informaci zda takto vzniklé vlastnické právo BD nebo SVJ 

považuje MČ Praha 11 za existující či neexistující, 

5) Jmenný seznam zaměstnanců městské části Praha 11 zařazených do Úřadu městské 

části Praha 11, kteří se podíleli na přípravě, zpracování a uzavření SOSB, smluv o smlouvě 

budoucí identického nebo obdobného znění (popř. obdobného účelu a smyslu), jako je SOSB 

uzavřená mezi MČ Praha 11 a DN Radim a informaci, zda jsou tito zaměstnanci ke dni podání 

této žádosti v pracovním, pracovnímu poměru obdobném nebo obchodním vztahu k městské 

části Praha 11, 



6) Informaci, zda byla SOSB projednána a schválena Radou MČ Praha 11, příp. jméno 

předkladatele SOSB do Rady MČ Praha 11, výsledek hlasování Rady MČ Praha 11 a složení 

Rady MČ Praha 11 k danému dni. 

 

V Praze dne 16. 3. 2015 

 

Družstvo nájemců Radim, družstvo 

Praha 4, Radimovická 1423, PSČ 14900, IČ 25643673 

zastoupené 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

Marcel Kubíček,     Svatava Nováková, 

předseda představenstva    místopředseda představenstva 

 

 

 

 

Příloha: 

1) Kopie Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. 91423079/BS, 1x 


