
Magistrát města Havířova       Havířov 25.7.2017 

 

K rukám: xxxxxxxxxx 

 

Věc: Žádám o kopii dokladu: Výpis z katastru nemovitostí ze dne 2.10.2016, ze kterého 

vyplývá, že vlastníkem pozemku je pan xxxxxxxxxxx.  

Tato skutečnost byla publikována v rozhodnutí Krajského úřadu – odbor právní a organizační 

ze dne 17.5.2017, kterou jsem obdržel.  

Žádám kopii tohoto dokladu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

 

 

         xxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                           



IČO: 00297488                                                Tel.:  596 803 111                        E-mail: posta@havirov-city.cz 

DIČ: CZ00297488                                           Fax:  596 803 350              ID datové schránky:7zhb6tn 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

--- 
ZE DNE:     25.7.2017 
NAŠE Č. j.:            MMH/65140/2017 
NAŠE Sp. zn.: I/32/2017 
POČET STRAN DOPISU: 1 
  
VYŘIZUJE:   xxxxxxxxxxxx 

TEL.: xxxxxxxxxxxx 

FAX: xxxxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxxxx 

  

DATUM: 7.8.2017 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme kopie Výpisů z katastru nemovitostí ke dni 

2.10.2006 (v rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 17.5.2017 a ve 

Sdělení o odložení žádosti Magistrátu města Havířova ze dne 22.3.2017 je uvedeno datum 

2.10.2016 - jedná se však o chybu v psaní, správně má být uvedeno datum 2.10.2006).  

  

V souladu s Vaší žádostí Vám v příloze zasíláme kopii Výpisu z katastru nemovitostí k datu 

2.10.2006 pro pozemky parc. č. 1090/26 a parc. č. 1090/27 v k.ú. Bludovice, z něhož vyplývá, 

že uvedené pozemky jsou ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx. Dále Vám zasíláme kopii Výpisu 

z katastru nemovitostí k datu 2.10.2006 pro pozemek parc. č. 1090/35, z něhož vyplývá, že 

uvedený pozemek je ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx.   

 

Úhradu nákladů ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., nepožadujeme. 

 

Tímto považujeme Vaši žádost o poskytnutí informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) 

zákona č. 106/1999 Sb., za vyřízenou. 

 

S pozdravem 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

Příloha: 2 x Výpis z katastru nemovitostí  

Počet listů přílohy: 2    

 

xxxxxxxxxxxx 
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