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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě podané žádosti ze dne 

02.10.2018: 

 

Zda byla uzavřena budoucí kupní smlouva s paní  za účelem výstavby RD 

na nově vzniklém pozemku p.č. 56/7 (část pozemku p.č. 54/1 díl „a“ a část p.p.č. 56/7 díl „d“) 

o výměře 874 m
2
, dle dosud neprovedeného GP č. 1234-88/2018 v KN. 

 

1. Budoucí kupní smlouva byla uzavřena. 

2. Budoucí kupní smlouvu zasíláme v příloze. 

 

Za Město Česká Kamenice 

 

 

Jiří Šulc 

vedoucí odboru SMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

kopie BKS č. 3/2018 

mailto:posta@ceska-kamenice.cz
mailto:posta@ceska-kamenice.cz
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Nám. Míru 219 
Česká Kameníce 
407 21 nnuckvp18j0049s 

V České Kamenici dne 27. září 2018 

Věc: Žádost o informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážení, 

vzhledem ktomu, že dne 5. 9. 2018 na 22. zasedání Zastupitelstva města rozhodlo 
Zastupitelstvo města v rámci bodu 26 uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část 
pozemku p.č. 56/7 díl „d" o výměře 664 m2 a na část pozemku p.č. 54/1 díl „a" o výměře 210 
m2 v katastrálním území Česká Kamenice, dle dosud neprovedeného GP č. 1234-88/2018, 
za účelem výstavby RD s paní  žádám Vás tímto, v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace o tom, zda 
taková smlouva městem Česká Kameníce uzavřena byla a pokud ano, pak o její 
poskytnutí formou kopie. 

Informaci žádám poskytnout v písemné formě na adresu uvedenou níže v zákonné lhůtě 15 dnů 
ode dne přijetí žádosti. Na tomto přímém poskytnutí informace trvám i v případě, že by 
požadovaná informace (uzavřená smlouva) byla již zveřejněna. 
















