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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon") Vám v reakci na Vaši žádost doručenou dne 13.02.2022 Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace.
Žádost:
1. Veškeré písemnosti odeslané po 1. srpnu 2017 jakýmkoliv orgánem či zástupcem města
Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „Město“) obchodní korporaci REALIMMO CZECH s.r.o,
IČ: 29364191, či jejímu zástupci
2. Popis způsobu, jakým Město reagovalo na porušení článku V. Smlouvy kupní a o zřízení
věcného břemene mezi Městem a REALIMMO CZECH s.r.o. z 10. července 2017, č.j.:
OMA/SML0285/2017 (dále jen „Smlouva“)
3. Listiny dokládající postup specifikovaný v bodě 2)
4. Důvody, proč Město nevyužilo předkupní právo podle čl. VII. Smlouvy, když je pozemek
parc. č. 61/9 v k.ú. Domanínek veřejně nabízen ke koupi, např. na www.sreality.cz
5. Rozhodnutí, sdělení či jakkoliv jinak označený akt, jímž bylo rozhodnuto o nevyužití
předkupního práva podle čl. VII Smlouvy
Poskytnutí informace:
1. Po 01.08.2017 nedošlo k žádné písemné komunikaci mezi orgány města a společností
REALIMMO CZECH s.r.o.
2. V souvislosti s článkem V. „Smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene – služebnosti
stezky a cesty a o zřízení předkupního práva“ ze dne 10.07.2017 uvádíme, že prodej
předmětného pozemku proběhl před výstavbou splaškové kanalizace a vodovodního řadu.
Z tohoto důvodu město tolerovalo prodloužení dvouleté lhůty na vydání stavebního
povolení.
3. Žádné listiny dokládající akceptaci prodloužení dvouleté lhůty nebyly městem vydány.
4. O plánovaném prodeji se prodávající dověděl z podání žadatele s tím, že aktuálně činí
kroky k uplatnění předkupního práva.
5. Viz odpověď k bodu 4.

S pozdravem
Mgr. Jana Zítková
oprávněná úřední osoba

