intechnik@kryry.cz
Od:

Odesláno:
Komu:
Předmět:

Miroslav Brda <starosta@kryry.cz>
čtvrlek 6. února 2020 13.11
intechnik@k ryry.cz;'lng. Miroslav Sahulka'
FW: Žádost o informace dle zákona č.106/1999
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From: Kateřina Štorková [mailto:podatelna@kryry.cz]
Sent: Thursday, February 6,2O2O 12:05 PM
To: Miroslav Brda <starosta@kryry.cz>; mistostarosta@kryry.cz; lng. Miroslav Sahulka <intechnik@kryry.cz>
Subject: FW: Žádost o informace dle zákona č.106/1999

kateřina Štorková
Referentka MěÚ Kryry
Tel: +420 4774779]3
Email:

Dobrý den.

Já
žádám Město Kryry,
Hlavní 1, 439 81, Kryry,
na základě zákona č.106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím o zaslání kupních smluv
na pozemky č.2902110,29O2l11,2902112 a 5093, které všechny ležív katastru Města Kryry.
Dále žádám o zaslání informace, na základě jakého usnesení zastupitelstva města Kryry,
tedy datum jednání zastupitelstva města Kryry, bod číslojednací zastupitelstva města Kryry, byly
pozemky Č.29O2l10,29O2l11,29a2l12 a 5093, které všechny ležív katastru Města Kryry,
městem koupeny.
S pozdravem

Hlar,rri t
439 81 Kryry
tel.: 4l5 2l (l 054

Město Kryry
Naše č. j. : 2L)3 l2020l Kryry -2

Dne: l8.2.2020
\ryřizuje
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Mčsto I(ryry na záklaclč Vašížllclosti ,ze cltte 6.2.2()2() tl posi<t,tnittí irllilrtlrlrcí s clltlctlcllr
na zákorr č. 10ó/1999 Sb., o svoboc,lnórrr př,ístu1,1u k infbrrrlacitrr. r,c zrrční1lilziič.lšíchpřeclpisir, sclělrrjc:

I(opie

l<r"rpních

stnlrtv na pozeIll<"v č.2902ll0,2L)02l11.29()2l12 a 5()93 r, l<alastrl'rllritrt

ťtzet-trí

I(ryry, obcc Kryry Virrrr jsor"r zaslárry př,ílolroLr toltoto ciopisu,

Výšc ltvcclcnó pozelllky byly poř,ízclly na záklaclě 3.

.ieclnirrií Z,N4

I(ryly

l<ottanéhcl

dne ).].Z,20l9. bod (l/l8. Usnesetrí z tcllrottl.ieclrrání .je zaslirrro přílclhor.r ttljloto dollistt. a to

včetně přílolr

a kopií protol<oltr

přeclttesenýclr in|ortniicí o přípravě

a

prťrbělrtt stavcbního řízení

ze dtie

Stavebnilro ťri,aclrr Městskóho úřadrr Poclboi,arry

ve včci stavcbnílio a ťtzettrniho i,izeni

net

stiivbu bytový clůnl l'l

tl.j"

25,).20lL)

Jarní zaltrada. I(ryry.

S pclzclravclrr

N.íÉ,§ŤoKRYRY
Hlavni
439 8l Kíyťy
1

lrrg.

Míst

iroslav sahtrlka
arosta

Př,íIohy v kopii:

1.

I(trprrí stlrlouva

2.
3.
4.

Ktrprlí strrlouva č. 13l2019

5,

Protokol Stavebního úi,aclu Městskélro ťri,aclu Pcldboi,any ze dne 25.2.2aIL)

č. |2l20|L)

Usnesení ze 3,.jeclnání

ZM I(ryry

lnlortnace MěZ Kryry o pi,ípral,ě a prťrbčhustar,,ebního í,ízeni

lČo : 002(,,s080. DlČ : C]Z00265080
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