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Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti paní Mgr. Pavly Váňové
Černochové, předsedkyně navíc z.s., Na Bílé husi 1071, 388 01 Blatná, IČO 22863176
(dále jen „žadatelka“) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím ze dne 09.04.2020, vedené pod č. j. MUBL 5056/2020, které jsou uvedeny
v bodech 1 až 11 (v žádosti chybí bod č. 7).
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu
Blatná č. j. MUBL 5056/2020/OSŽU/9 dne 21.04.2020 a odeslána žadatelce současně
s poskytnutím informací.
K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující:
1) Žádost pana XXXX (manželů XXXXX) o odkoupení části pozemku 971/10
v katastrálním území Blatná.
Poskytnutí informace: příloha č. 1 (v anonymizované podobě).
2) Veškerou korespondenci vedenou mezi úřadem a panem XXXX (manžely XXXX)
týkající se zaplocené části pozemku 971/10.
Poskytnutí informace: příloha č. 2 (v anonymizované podobě).
3) Veškerou korespondenci vedenou mezi úřadem a panem XXXXX (manžely
XXXXX) týkající se černých staveb stojících na městském pozemku 971/10.
Poskytnutí informace: příloha č. 3 (v anonymizované podobě).
4) Nabídky, podměty, připomínky všech dalších subjektů reagujících na záměr
prodeje části pozemku 971/10 vyvěšený dne 16.12.2019.
Poskytnutí informace: příloha č. 4.

5) Smlouvu o prodeji části pozemku 971/10 vymezeného geometrickým plánem 2933190003/2019 panu XXXXX (manželům XXXXX).
Poskytnutí informace: příloha č. 5 (v anonymizované podobě).
6) Byl k prodeji části pozemku 971/10 vymezeného geometrickým plánem 2933190003/2019 pořízen znalecký posudek, odborné vyjádření, či jiné listiny
vztahující se k ceně nemovitých věcí – části pozemku? Pokud ano, žádáme o jejich
zveřejnění.
Poskytnutí informace: Znalecký posudek, odborné vyjádření či jiné listiny nebyly
pořízeny.
7) Tento bod v žádosti chybí.
8) Dle zápisu z jednání komise pro nakládání s obecním majetkem ze dne 10. 2. 2020
připravil OMIR k této věci komentář vypracovaný jako průvodní zprávu pro
jednání zastupitelstva s použitím některých ustanovení metodiky ministerstva vnitra
ve věci nakládání s obecním majetkem, judikatury soudů a metodiky krajského
úřadu. Žádám Vás o jeho zveřejnění.
Poskytnutí informace: příloha č. 6 (v anonymizované podobě).
9) Využila obec ve věci záměru prodeje a následného prodeje části pozemku 971/10
v katastrálním území Blatná poradenství přímo Ministerstva vnitra? Pokud ano,
žádáme o zveřejnění všech dokumentů, které si úřady vyměnily.
Poskytnutí informace: Přímé poradenství využito nebylo.
10) Využila obec ve věci záměru prodeje a následného prodeje části pozemku 971/10
v katastrálním území Blatná poradenství právníka či jiného subjektu? Pokud ano,
žádáme o všechna písemná stanoviska, případně korespondenci mezi úřadem
a poskytovatelem poradenství.
Poskytnutí informace: Poradenství právníka bylo využito formou osobní konzultace
(JUDr. Mrázek).
11) Nechalo město Blatná vypracovat geometrický plán číslo: 2933-190003/2019,
s nímž je operováno v záměru prodeje ze dne 16.12.2019? Pokud ano, žádáme Vás
o zveřejnění o faktury za vypracování tohoto plánu.
Poskytnutí informace: Město geometrický plán nenechalo vypracovat ani jej
nehradilo, fakturu nemá k dispozici.

S pozdravem
Ing. Hana Valachová v. r.
Vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu
podepsáno elektronicky
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