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Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava -

Vítkovice

Mírové náměstí 1

703 79 Ostrava - Vítkovice

 

Naše značka: 3709-C V Ostravě dne 12.5.2021

Vyřizuje:—

Žadatel" _

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

dovoluji si tímto požádat o poskytnutí informace, zda a za jakou cenu za

metr čtvereční za rok pronajímáte pozemky, na nichž se nachází budova ve

vlastnictví třetí osoby, pokud touto budovou je:

— dřevěná budova užívaná jako kancelář,

- ocelový sklad,

- dílna,

- garáž,

- ocelový hangár,

a zda se cena liší vpřípadě, pokud tyto budovy jsou užívány fyzickými

nebo právnickými osobami za účelem podnikání nebo fyzickými osobami

nikoliv za účelem podnikání.

Dále žádám o informaci, zda a za jakou cenu za metr čtvereční za rok

třetí osoby pronajímají městu pozemky, na nichž se nachází budova, s níž je

příslušný hospodařit městský obvod, a zda takovou budovu pronajímáte

fyzickým nebo právnickým osobám za účelem podnikání.

Tuto informaci mi prosím poskytněte písemně a zašlete jako poštovní

zásilku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu_

či elektronicky na emailovou adresu

akrybar©emailcz nebo do datové schránky ID hchgf3k.

Předem děkuji za vyřízení me' žádosti.
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Plná moc

Já níže podepsaní

 

zmocňují advokáta— IČ: 7J466908, ČAK: 11593
se sídlem !; Ostra uč * Moravské Ostravě, Tyršova ] 714/27

aby mne obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával

nes‘keré Úkony; včetně všech úkonů l'tmotnčprávních, přijímal doručouané

písemností, podával návrhy a žádostí. uzavíral srníry a narovnání, uznával

uplatněné nároky,. uzdáual se nároků„ podával opravné prostředky nebo námitky

(: z,:zdáual se jich. vymáhal nároky, plnění nároků přijímal: jejich plnění

potvrzoval, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní

plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle všech,

právních předpisů a v rozsahu všech zvláštních plných mocí.

V Ostravó dne '3'3 JOJO

 

Míjí/nám znwcnčn í a dále zmocňují

ves )" r " * '
    



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 127100863-119263-200303102839, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:_

Vystavil:

Pracovišt

V Ostrave 'ne . ...a

 

    

  



‘2; Statutární město Ostrava

Městský obvod Vítkovice

úřad městského obvodu

 

Vaše značka: 3709-C

Ze dne: 12.05.2021

Č.j.: VlTK/O9089/21/BaM/Kry

Sp. zn.: S-VlTK/O8829/21/2

{( Pan

Vyřizuje: _

Telefon: 599 453 130

  

E-mail: jkrylova©vitkovíce.ostrava.ez

Datum: 2021-05-19

Poskytnuti informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím

Vážený pane,

k Vaší žádosti Vám sdělujeme následující. Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice pronajímá

pozemky, na nichž se nachází budova ve vlastnictví třetí osoby takto:

. dřevěná budovy využívánajako kancelář — nepronajímáme

. ocelový sklad — nepronajímáme

. dílna — nepronajímáme

. garáž

0 k nepodnikatelskym účelům nájemce — vyše nájmu za pronájem pozemku 45: Kč/ml/rok.

o k podnikatelským účelům nájemce — výše nájmu za pronájem pozemku 246,- Ké/mz/rok,

. ocelová hangár — nepronajímáme.

Dále Vám sdělujeme. že MOb Vítkovice nemá v pronájmu pozemky třetích osob na nich se nachází budovy.

které nám byly svěřeny do správy.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Svatava Kohlerová. v. r.

vedoucí odboru bytového

a majetkového

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZ 00845451

www.vitkovice.ostrava.cz Cislo účtu 1649309349/0800

posta©vitkoviee.ostravavcz ID DS 7mqbr27
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