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VÁŠ DOPIS ZN: email bez el. pod.
ZE DNE:
17.10.2016, 13:10
VYŘIZUJE: Ing. Lubomír Šilhavý
TEL.: 377 832 303
FAX: 377 832 300
E-MAIL: tajemnik@mesto-nyrany.cz
PODEPISUJE: Ing. Lubomír Šilhavý
FUNKCE: tajemník MěÚ Nýřany

Leoš Žalio
Slunečná 1004
330 23 Nýřany

ČÍSLO JEDNACÍ: VM-Šil/29790/2016
DATUM:
20.10.2016
POČET LISTŮ PŘÍLOH NEBO
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH:
8 příloh

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace.
Vážený pane,
dne - 17.10.2016 jsme obdrželi Vaši emailovou žádost (vedenou u nás pod čj. VMŠil/29790/2016) o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen zákon),
ve které Městský úřad Nýřany – dále jen úřad (respektive Město Nýřany, Benešova třída 295,
330 23 Nýřany) žádáte o poskytnutí následujících informací týkajících pozemků parc.č. 1964
a 1968 v k.ú. Nýřany.
K Vašim požadavkům sděluji a posílám následující dokumenty (respektive jejich kopie):
1. žádost nabyvatele o odprodej pozemků – příloha č. 1. žádost nabyvatele
2. nabídka města nabyvateli – město Nýřany neučinilo nabyvateli žádnou nabídku
3. zápis a usnesení ze zasedání kde došlo k projednání zcizení výše uvedeného
uvedených pozemků – příloha č. 2 unesení rady ze dne 16.5.2015 a příloha č. 3 zápis
z jednání rady ze dne 16.5.2016
4. zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města nýřany, kde došlo
k projednání a k hlasování o prodeji předmětných pozemků ze dne 8.6.2016 - příloha
č. 4 zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 8.6.2016 a příloha č. 5 usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 8.6.2016.
5. explicitně nezmíněné dokumenty
- přílohu č. 6 znalecký posudek č. 2613/2016,
- přílohu č. 7 sdělení komise výstavby a životního prostředí,
- přílohu č. 8 oznámení občanům města (zveřejněné 16.5.- 1.6.2016 na úřední
desce a i způsobem umožňujícím dálkový přístup)
K vašim dalším dotazům uvádím, že:
1. město Nýřany nepřipravuje žádnou změnu územního plánu
2. k pozemkům parc.č. 1964, 1968, 1967/1, 1967/2,1967/3 vše v k.ú. Nýřany nebyla od
prodeje pozemků vydána žádná rozhodnutí.
3. město Nýřany neobdrželo v období jeden měsíc před prodejem pozemků ani po jejich
prodeji až doposud žádné žádosti týkající se pozemků parc.č. 1964, 1968, 1967/1,
1967/2,1967/3 vše v k.ú. Nýřany.
Dále jste ve Vaší žádosti, respektive v příloze emailu (zadost_o_informace_Olympia.pdf)
uvedl, že žádáte o zaslání informace na níže uvedenou emailovou adresu. V dokumentu se
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však žádná emailová adresa nenachází, proto zasílám odpověď na Vaši žádost o informaci na
email odesilatele: leos@zalio.cz.
Na postup při vyřizování této žádosti o informace můžete jako žadatel podat stížnost, která se
podává prostřednictvím povinného subjektu k nadřízenému orgánu (Krajský úřad Plzeňského
kraje), a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
S pozdravem

……………………………
Ing. Lubomír Šilhavý
tajemník MÚ Nýřany
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