Žádost o informaci
Vážení,
z důvodu přizpůsobení realitního inzertního serveru ČESKÉREALITY.cz pro potřeby obecních úřadů a
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám o zpřístupnění
následujících informací:
1. Jaký je počet nemovitostí, který váš úřad potřeboval za poslední rok prodat či pronajmout
jinému subjektu (fyzické nebo právnické osobě). Dostačuje odpověď v intervalu 0-5, 5-10, 1050, 50 a více.
2. Jestliže váš úřad potřebuje řešit prodej či pronájem nemovitosti, jaké formy oznámení
k tomuto účelu využíváte?
3. Pokud k účelu v otázce č. 2 využíváte také jiné způsoby, než vám ukládá zákon, prosím o
sdělení, jaké jste za poslední rok využili.
Informaci

žádám

poskytnout

v písemné

formě

odpovědí

na

tento

e-mail:

xxxxxx.

Za jejich poskytnutí a součinnost předem děkuji.

Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Kaplice, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), se sídlem Náměstí 70, 382 41 Kaplice, přijalo pod č.j.
MěÚK/32296/2021 dne 30.11.2021 prostřednictvím emailové zprávy žádost právnické osoby xxxxx,
se sídlem xxxxx zastoupené p. xxxx (dále jen „žadatel“), o poskytnutí informace dle InfZ.
Obsahem žádosti je poskytnutí informace ve věci nakládání s nemovitostmi v majetku města Kaplice
(dále jen „žádost“), konkrétně dle níže uvedeného.
Žádám o zpřístupnění následujících informací:
1. Jaký je počet nemovitostí, který váš úřad potřeboval za poslední rok prodat či pronajmout
jinému subjektu (fyzické nebo právnické osobě). Dostačuje odpověď v intervalu 0-5, 5-10, 1050, 50 a více.
2. Jestliže váš úřad potřebuje řešit prodej či pronájem nemovitosti, jaké formy oznámení
k tomuto účelu využíváte?
3. Pokud k účelu v otázce č. 2 využíváte také jiné způsoby, než vám ukládá zákon, prosím
o sdělení, jaké jste za poslední rok využili.
Informaci žádám poskytnout v písemné formě odpovědí na tento e-mail: xxxx.
K žádosti žadatele povinný subjekt sděluje následující informace:
V souvislosti se shora uvedeným Městský úřad Kaplice, odbor kancelář starosty a tajemníka,
pověřený vyřízením žádosti o informace, jakožto povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1 InfZ, ve spojení s
ust. § 4a odst. 2 písm. a) InfZ, poskytuje ve spolupráci s odborem správy majetku a ekonomiky
Městského úřadu Kaplice žadateli požadovanou informaci formou sdělení s požadovanou informací.

Ad 1. Prodej a pronájem nemovitostí v rozsahu 10 – 50.

Ad 2. Záměr dispozice s majetkem je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách
města, prodej nemovitostí je v ojedinělých případech realizován formou obálkové
soutěže.
Ad 3. Jiné formy oznámení nebyly využívány.

S pozdravem

Ing. Lukáš Bodnár
tajemník

