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Datovou schránkou
Město Nýřany
Beneš ova tí í da295
330 23 Nýřany

27 . č ervence

2020

Naš e zn.

Yáž -ení .

Žárlost o informaci ve smyslu zákona č . 10611999 Sb., o svobodnóm pří stupu k informací tn

ve srnyslu zákona č . l06/ l999 Sb., o svobodné rn pří stupu k inforrrrací rn, si Vás tí rnto dovoluji pož ádaí
o poskytnutí potvrzení o zveřejněrrí zánlět,u Města Nýřarly prodat pozenrek na základě kLtpní smlouvy
mezi Městenr Nýřany a spoI eč ností Al< Lrr Estates s.r.o, (dří ve Mayfield Plzeň s.r.o.), se sí dlent Karolinsl< á
66l14, Karlí tr, l86 00 Plaha 8, lČ O: ZSS 0] 049, zapsanoll v obchodní nl re.jstří ku vedené m Městskýnr
soudeln vPraze, oddí l C, vlož ka 543 l7 (,,Akur llstates s.r.o,"), uzavřenott drre 20. března 2008 (zapsáno

do katastru tretnovitostí pod č . j. V-l086/ 2008-407),
dobr.r

dokládqí cí , ž e zárněr Města Nýřany byl řádně a po

vyž adovanou zákorlenl zveřejnětt vyvěš ení nr rra ú ředrrí desce Městské ho ú řadu Nýřany,

Dále si Vás dovoluji pož ádat o poskytrrutí usnesení zastupitelstva Města Nýřarry ze dtle
2007. kterýrn byl nlj, schválen převod pozetnku na základě výš e uvedené kupní srnlouvy.

V pří padě potřeby ntne prosí m ncváI rejte kontaktovat některýnr ze způ sobť t uvederrýclr výš e,
Předem děkrrji za spoltrpr,áci.

ll.

prositrce

Ví t Faifr
Od:

Odesláno:
Komu:
Předmět:

Pří lohy:
Podepsáno:

Ví t Faifr < faifr@mest o-nyrany.cz>
středa 29. č ervence 2020 13:49
Město Nýřany - podání informace
Zveřej něné ozná men í zá měru. pdf; Vý pis z usnesen
faifr@ mesto

-

í zastu pitelstva.

pdf

nyrany.cz

Na základě Vaš í ž ádostio podání informace dle zák. č ,I O6/ t999 Sb, o svobodné m pří stupu k informací m, zasí láme

Vámi pož adované kopie dokumentů .
S pozdravem.

Ví t Faifr
vedoucí odboru
Městský ú řad Nýřany
Sociální a správní odbor
Beneš ova tří da 295
330 23 Nýřany
+ 4zo 377 832 310
fa ifr@ m esto- nvra nV.cz

lD:

8hrbtcq www.nvranv.cz

ozNÁMENí oBč ANŮru uĚsra
Město Nýřany oznamuje, ž e odprodá v katastrální m ú zemí Nýřany
pozemek za ú č elemzřizení prů myslové zóny

č . parc.

výměra

167811

:

13,857 m2

:

druh pozemku

:

ostatní plocha
jiná plocha

V souladu se zákonem č , 12812000 Sb. se mohou obč ané k té to zálež itosti
vyjádřit na MÚ Nýřany, nejdé le vš ak do 30,11 ,2007.

Vyvěš eno: ,l \
Sejmuto

.
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,44. Zoo\
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Výpis z usnesení
ze 6. veřejnóho zasedání zastupitelstva města Nýřany dne 11.12.2007 v sále

SKC NýřanY

VI I . Zastupitelstvo města
nazákladězákonaó.

12812000 Sb. o obcí ch ve znění pozdějš í ch předpisů

a) schvaluje
odprodej těchto pozemků z majetku města Nýřany:

l)

2)

pozemek č . parc. | 678lr o výměře 13.857 m2 v k. ú . Nýřany zacen:u200Kč lm'
společ nosti Mayfield Plzeň s.r.o. Na Pří kopě 859122,1 10 00 Praha 1 za ú č elembudování
prů myslové zóny.

b) ukládá
radě města odprodat uvedené pozemky

