Zádost o informace podle zákona č.10611999 Sb.
Městský úřad Kryry
Hlavní čp. 1,
439

8í KRYRY

V Kryrech

Ve smyslu

zákona č.10611999 Sb.,
o zpřístupnění následuj ícíchinformaci

o

svobodném přístupu

k

dne 30.8.2016

informacím Vás žádám

:

t. Žaaamo poskytnutí informace ohledně prodeje pozemkových parcel občanky slovenské
republiky Ing. Pšenakova. Zajímají mne všechny prodané pozemky určenépro její
individuální výstavbu rodinných domů v katastrálnímúzemí KRYRY.
2.Dá|e bych se chtěla zeptat,jak můžeobyvatelka Kryr pí. Kazáková zvýhodňovat prodej
svého bytu pronaj atou zahrádkou od Městského úřadu Kryry.
Podle zjištěných informací, bude prodávatbyt i se svými pronajatýmizahrádkami v hodně cca
80 000 Kč. Před rokem jsme podávali žádost o pronájem jedné zahráďky od pí. Kazákové (až
po jejím odstěhování zbýové jednotky) a bylo mi od ní řečeno, že obě zahrádky bude
prodávat se svým bytem.
§ 17 odst. 2 zákona č, 10611999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše
úhrady nákladů, budou-li účtovány.Informaci žádám poskytnout v písemnéformě a zaslat
poštou nanížeuvedenou adresu. Za jejichposkytnutí předem děkuji.

Ve smyslu

S pozdravem,

llŤaďtrofrlrnŤ

profyzické osoby:
Bc. Nikola Uhliarová
dat. narození:
trvale bytem: č.p. 568, 439 8I Kryry
adresa pro doručování:č.p, 568,439 81 Kryry
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Pozn. Ze žádosti musí být zřejmé, herému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel
domáhá posl<ytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno,
příjmenÍ, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému
pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, lišíJise od adresy místa trvalého pobytu
nebo bydliště. Právnická osoba uvede nózev, identifikační čísloosoby, adresu sídla a adresu
pro doručovánÍ, lišíJise od adresy sídla. Adresou pro doručováníse rozumí téželektronická
adresa. JeJi žádost učiněna elektronicley, musí být podána prostřednictvím elektronické
podatelny úřadu, pokud ji zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna,
po s tačíp o dání na j akoukoliv el ektr onickou adr e su povinného subj ektu.
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439 81 Kryry
tel.; 415 216 054
fax:415 211 548
e-maiI : podateln aaD]<wrv _cz

www.kryry.cz

Město Kryry

Kryry 7.9.2016
Naše značka: 125512016

Paní
Bc. Nikola Uhliarová

Žádost o PoskYtnutí informace dle zákon a
ze dne 31. 8. 2016

č.1,06/19 b. o svobodném přístupu k informacím

K dotázu

1. MoŽnost odProdeje nemovitého majetku cizímu
státnímu příslušnftovi
VeŠkeréinformace o Prodeji Pozemkových parceic izím státnímpříslušníkům
, mťrtemožnost získat
v zákoté Č.21911995 Sb. Devizový zákonanásledujících platnýLh
změnách áakonu,

DalŠÍinformace,, |<teré Žádáte
- o,VŠechly p:remky_prodané pí Ing. pšenákové k výstavbě trlD.í:
9
Zádost o odprodej pozemkové parcely pj
byla řááně ňres.r"
úřední desce města
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Kryryzákonnoudobu,odprodejuytpró3eanžnffinžastupitelsňemměstaKryry.VŠechnytyto
"a
infotmace naleznete na Portálu městá Kryry ěásti zápisy jedÁani"u.tupiieisivazlet2014
z
4Bu!'ťrvvr.!YqLLwv'v11 aAvLv'
a2016
kdejsouinformacezveřejněnyvplnémroisahu. \ J -J

K dotazu 2, JakmŮŽe obYvatelka Kryr,.pí Kazákovárzl,ýhodňovat prodej
svého bytu pronajatou
zahrádkou od Městského Úřadu. To bo}ružel nevíme, poir"k tomuto
dotazuuvádím:

Pitt

á s Městem Kryry uzavřenou,platnol rrá.lemni smlouvu
na dobu neurčitou. Znájemni
vYPlývá,
Že nesmí zairylatapronajímat užívaÁépozemkydalším
1m]ouvY
osobám.
Dále uvádím, Že jmeno,v,anářádně Platí městu Kryry prorrá;.rn
aplnívšechny povinnosti dle smlouvy,
tudíŽ není Žádný dŮvod k Podání výPovědi. Více nám není známÓ.
pokud
můžete
se dotázatpřímo
^ilé irneinformace,

píl-

Dáváme Vám uvedené na vědomí a jsme s pozdravem

Zaměsto Kryry:

Miroslav Brda
starosta města
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tČo: oozoso80. DIč 00265080

Komerčníbanka, Žatac, č. ú, : 192748110100
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