Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 66/2015 ze dne 14. 8. 2015
Důvod zveřejnění záměru prodat nemovitost.
Vyřídil Odbor majetkový dne 25.8.2015 – písemné sdělení do DS.
Text odpovědi

Dne 14.08.2015 jsme obdrželi Vaši žádost o informaci, „na základě čí žádosti nebo podnětu, z jakého
dne a jakého znění začal sled kroků, který skončil vyvěšením záměru č. j. MMK/114424/2015 ze dne
28.07.2015, včetně uvedení jednotlivých kroků, dat, kdy byly uskutečněny, zápisů a jejich příloh
a uvedení osob, které se na rozhodnutí podílely.“
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.
Dne 21.07.2015 obdržel Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, který je pověřen správou
nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Karviné, žádost Slezské humanity, obecně
prospěšné společnosti, se sídlem Sokolovská 1761/36, Karviná-Nové Město, o prodej budovy
č. p. 2346 na ul. Tyršova v Karviné-Mizerově v majetku statutárního města Karviné.
Jak jsme Vás již informovali dopisem ze dne 13.08.2015, základní práva a povinnosti při nakládání
s nemovitým majetkem ve vlastnictví statutárního města Karviné upravují Zásady pro nakládání
s nemovitým majetkem, jež byly schváleny v orgánech statutárního města Karviné a jsou přístupné
veřejnosti na internetových stránkách města na adrese www.karvina.cz
Podle ustanovení článku 2.1 platných Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem pověřila Rada
města Karviné Odbor majetkový, aby v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
zveřejňoval na úřední desce záměry města, a to mimo jiné také prodat nemovitý majetek. Dále je
v článku 11.1 výše uvedených zásad stanoveno, že Odbor majetkový provádí úkony související
s převodem nemovitostí s tím, že před projednáním převodu v orgánech města předkládá návrh na
převod nemovitostí Komisi majetkové a bytové.
V souladu s určeným postupem Odbor majetkový na podkladě obdržené žádosti, jak uvádíme výše,
připravil oznámení o záměru prodat nemovitosti v katastrálním území Karviná-město, a to pozemek
p. č. 1699/1 včetně stavby č. p. 2346, kdy tato stavba je součástí citovaného pozemku, a také část
pozemku p. č. 1699/5, která mimo skutečnost, že slouží pro přístup, příjezd a k parkování, tvoří
s předmětnou budovou ucelený areál. Oznámení bylo dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne 28.07.2015 zveřejněno vyvěšením na úřední desce
Magistrátu města Karviné po dobu 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu města tak, aby –
dle citace zákona: „ se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.“
Návrh na převod výše specifikovaných nemovitostí bude následně předložen k projednání Komisi
majetkové a bytové, Radě města Karviné a poté Zastupitelstvu města Karviné.

