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Naše zn.: OIASM-3864/2022-KAM  Hrádek nad Nisou | 22. 06. 2022 

Spis. zn.:    

Vaše zn.: E-mail ze dne:  Záznam o poskytnutí informace  
dle Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
ZPRACOVÁNÍ URČENÉ K ODESLÁNÍ / UVEŘEJNĚNÍ 
Žádost č.: 11/2022 
Žadatel:  Právnická osoba (viz závěr dokumentu) 
Úprava1:  odeslání   uveřejnění 

 10. 06. 2022  

   

Vyřizuje: Miroslava Karlíková   

Telefon: +420 482 411 465  

GSM: +420 725 345 944  

E-mail: karlikova@muhradek.cz  

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů2  
 

I. 

Městský úřad Hrádek nad Nisou jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 

10. 06. 2022 žádost o poskytnutí informací (podaná prostřednictvím emailu a evidované pod našim ev. 

č.: 11/2022), v níž požadujete následující informace (citace výňatku): 

 

…“  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji  zdvořile požádat o zaslání dokladu  o tom, že 

záměr Města Hrádek nad Nisou prodat pozemek parc. č. 567/5 o tehdejší výměře 1314m2 v katastrálním území Hrádek nad Nisou byl 
zveřejněn na úřední desce: Za účelem urychlení dohledání této informace  si dovoluji doplnit, že tento záměr měl být dle kupní smlouvy na 

tuto nemovitost zveřejněn mezi daty 16.10.2006 - 1.11.2006. 

 
Dovoluji si požádat o zaslání skenu  tohoto dokumentu  (včetně vyznačení údaje mezi kterými dny byl tento záměr na úřední desce vyvěšen) 

zpět na mou emailovou adresu. 

“… 

 

 

II. 

Na základě Vámi podané žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

(dále také jako „zákon 106“) Vám sdělujeme a zasíláme následující informace:  

• zasíláme požadované informace jako přílohu č. 1 k této odpovědi. 

III. 

Závěrem si dovolujeme uvedené informace poskytnout na základě Vaší žádosti elektronicky, 

odesláním prostřednictvím Vámi uvedené elektronické pošty [e-mailová adresa schránky, viz 

rozdělovník]. 

 

Prosíme proto o zpětné potvrzení přijetí naší odpovědi, děkujeme. 

 

S pozdravem 

 

 
 

 Miroslava Karlíková  
pověřena řízením majetkového oddělení  

Odboru investic a správy majetku 

 

 

 

 

 
1 Záznam indikuje verzi dokumentu, který je upraven pro odeslání, případně je upraven pro uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, pro případ, kdy je nutné v dokumentu chránit osobní údaje a jiná chráněná data.  
2 V případě nesouhlasu s vyřízením žádosti, lze podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace v souladu s § 16a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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Přílohy: 

• příloha č. 1 – kopie „sken“ záměru zveřejnění prodeje pozemku p.č. 567/5, k.ú Hrádek nad Nisou 

(1 str. A4 – pdf) 

Rozdělovník (adresáti): 

• Žadatel: Advokátní kancelář Hartman, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., IČO 24784681 se sídlem: 

Sokolovská 5/49, 186 00  Praha 8, Mgr. Filip Černý, advokátní koncipient | Doručovací adresa: 

Sokolovská 5/49, 186 00  Praha 8 [viz datová schránka] | E-mail: [cerny@hjf.cz] | IDDS: xugwxgy 

• Dále obdrží:  1x vlastní (kopie) k založení do spisu (verze k odeslání)  

1x vlastní (kopie) – tajemník městského úřadu (anonym. verze k uveřejnění) 

Vyřízení: 

• Elektronicky zasláním do emailové schránky, dle požadavku žadatele. 
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