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37] Ol Jindřichův Hradec

V Praze dne 8. března2OI2
Žádost o poskytnutí informací podle zákon č.106/1999 Sb.
Vážení,

na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, si Vás dovolujeme požádat o nížespecifikované informace:

1.

Kopii kupní smlouvy, jejímžpředmětem byla parcela parc. číslo1,t4/2, kat. územíPolště,
která byla uzavřena na základě usnesenízastupitelstva obce Polště č.219ze dne 6.8,20],0.

2.

Z

jakého důvodu se v záměru prodeje předmětného pozemku ze dne 2.7,2OI0 i v usneseni

citovaném pod bodem 1_) této žádosti uvádí výměra ,,cca. 3000 m2", když podle katastru
nemovitostí má předmětný pozemek výměru 4 409 m2?

Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této
žádosti na adresu naši kanceláře Oživení,o. s., Muchova !3/232, 160 00 Praha 6, Je-li to možné,
žádáme o přednostně poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení,o.s.,
lD datové schránky: ntauv78, popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.
Za poskytnutí informací předem děkujeme.

fih
0

Oživení,o.s.

tng, Štěpán Rattay, předseda sdružení

lnformace o žadateli:
Oživení, o.s,, lČ:6736 5353, sídlem Lublaňská 1_8, Praha 2, PSČ: 120 00
Adresa pro doručování: Muchova 13/232, Praha 6, PSČ: 160 00

t

5ťatu,

Obec Polště, Polště 39,377 01 Jindřichův Hradec
Oživení, o.s,
Muchova I3l232
160 00 Praha 6

čj.5412012

odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 sb
Na základě zákona č.10611999 Sb, a Vašížádosti ze dne 8.3.2012 Vám sděluji tyto
informace:

Zámér o prodeji části pozemku ll4l2bylřádně odsouhlasen Zastupitelstvem obce
polště dne 30.6.2010 a v zékonné lhůtě řádně vyvěšen na informaČnítabuli obce.
Rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 6.8.2010 byl schválen prodej části tohoto pozemku
jedinému zájemci. V souladu s rozhodnutím zastupitelstva obce, je kupující povinen hradit
geodetické zaméŤeni skutečně prodávané plochy. Původnícelá plocha parcely ě. ll4l2 Činila
a nikoliv Vámi udávaných 4.409 m2 a byla rozdělena strouhou odvádějící vodu z
7 .26I
^'
,,obecního" rybníka na dvě části. Tato strouha nyní tvoří hranici mezi nově vzniklou parcelou
I14lI8 a sávalici ll4l2. Kupujícímé| zájempouze o tu část pozemku, kteqý souvisí s jeho
dříve nabltou parcelou č,II4l15. Odhad (kupujícího) ťměry této plochy 3.000 m'byl
uveden v zétméruo prodeji i v rozhodnutí zastupitelstva o prodeji ze dne 6.8.20i0,
po odsouhlasení prodeje a na záHadě geodetického zaměření skutečnéplochy prodávaného
pozemku, byla sepsána kupní smlouva na prodej nově vytvořené parcely p.ě. II41I8 o rnýměře
2.679 m2, vzniklé oddělením od p.č. II4l2 o zůstatkovérozloze 4.582 m', Na základě této
smlouvy byl podán náwh na vklad vlastnickéhopráva do katastru nemovitostÍ.
přesto že, nevíme co Vás k žádosti o §rto informace vedlo, věříme, že námi poskytnuté
informace jsou dostatečné. Současně Vás žádáme o poslqrtnutí informací o podnětu, kteý
r.yvolal yáš dotaz, abychom mohli naše informace případně ještě více upřesnit, tak abychom
pfi budoucích hansakcích nevyvolávali žádné pochybnosti.
S pozdravem

V Polšti 13.bŤezna2012

OBEC POLŠTĚ

377 01 J. Hradec
Jiří Písař
starosta

Přílohv:

Kupní smlouva

Geometr.plán pro rozdělení pozemku
Kopie katastrální mapy

obce
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