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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Vážený pane XXXXXXX, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona formou „poskytnutí všech uza-

vřených smluv (nájemních či jiných) za posledních 25 let jakkoliv se týkajících 

pozemku s parcelním číslem 2416/38, obec Praha, katastrální území Hostivař, LV 

1548“, sdělujeme následující.  

 

Univerzita Karlova (dále „Univerzita“) je, kromě jiných nemovitostí zapsaných na LV 

1548 pro obec Praha, k.ú. Hostivař, vlastníkem pozemku parc. č. 2416/38, a to na zá-

kladě Kupní smlouvy na budovy a pozemky Hostivař, uzavřené dne 16. 9. 2002 s ob-

chodní společností Vodní stavby, a.s. – v likvidaci.  

Podle výše zmiňované kupní smlouvy přešly, s účinností od 1. 12. 2002, na Univer-

zitu veškerá práva a povinnosti spojené s nájemními smlouvami, které měl ke dni pro-

deje areálu Vltava (nyní vysokoškolské koleje Hostivař) uzavřené tehdejší prodávající  

Vodní stavby, a.s. – v likvidaci.   

Pozemku parc. č. 2416/38, na který se dotazujete, se týkala Nájemní smlouva č. VSP-

DSM-AV 226, ze dne 14. 1. 2002, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 2. 2002, uzavřená 

s nájemcem – obchodní společností HOCHTIEF VSB, a.s., IČO 466 78 468. Následně, dne 

31. 1. 2004, Univerzita uzavřela, prostřednictvím své součásti Koleje a menzy, pod č. 

Pan 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 
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15022/2004 Novaci nájemní smlouvy č. VSP-DSM-AV 226 o pronájmu nebytových pro-

stor a pozemků podle zák. č. 116/90 Sb. v platném znění, přičemž tato smlouva je uza-

vřena na dobu neurčitou a je dosud platná.           

Kopie obou výše uvedených nájemních smluv, včetně oznámení nájemci o změně 

vlastníka, jsou přílohou tohoto dopisu.       

To je vše, co jsme v dané věci mohli uvést a věříme, že výše uvedené sdělení splňuje 

odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona. 

 

 

S pozdravem 

 

 

                                                                                    Ing. Bc. Jiří Macoun 

                                                                 ředitel Kolejí a menz Univerzity Karlovy  

  

  

 

        

                Přílohy - kopie:  

1. Smlouva č. VSP-SDP-AV 226, ze dne 14. 1. 2002, včetně Dodatku č. 1, ze dne 18. 2. 

2002 

2. Oznámení o změně vlastníka areálu Vltava, ze dne 12. 11. 2002 

3. Č. 15022/2004 Novace nájemní smlouvy č. VSP-DSM-AV 226 o pronájmu nebyto-

vých prostor a pozemků podle zák. č. 116/90 Sb. v platném znění, ze dne 31. 1. 

2004      


