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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – žádost o poskytnutí informací
Tazatel žádal o poskytnutí informací:
Týkající se výše kupní ceny a specifikaci znaleckého posudku, kterým byla kupní cena určena u
záměru prodeje pozemků p. č. 180, p. č. 181, p. č. 182, p. č. 183 vše v k. ú. Karlovy Vary, v rozsahu
uvedeném žadatelem.
Bylo mu odpovězeno:
Vážený pane ****
odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary obdržel dne 15. 10. 2021 Vaši žádost o
poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se výše kupní ceny a specifikace znaleckého posudku, kterým
byla kupní cena určena u záměru prodeje pozemků p. č. 180, p. č. 181, p. č. 182,
p. č. 183 vše v k. ú. Karlovy Vary, ve Vámi uvedeném rozsahu:




Jaká je výše kupní ceny, za kterou mají být výše zmíněné pozemky prodány
společnosti KV BYTINVEST, a. s.?
Kdo je autorem znaleckého posudku, kterým je výše kupní ceny stanovena?
Žádám taktéž o zaslání znaleckého posudku, kterým je určena výše kupní ceny
v elektronické podobě.

K výše uvedené žádosti o poskytnutí informací, uvádíme následující:




Výše kupní ceny zatím není známá, bude vypracován další znalecký posudek, který
Vám zašleme v momentě, kdy jej Odbor majetku města Karlovy Vary obdrží.
V této záležitosti byly zatím vypracovány dva znalecké posudky. Autoři těchto
znaleckých posudků jsou Ing. Daniel Balín a Jokl Appraisal, v. o. s.–znalecká kancelář.
Dva již zmíněné znalecké posudky zasíláme v příloze.

S pozdravem
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Rostislav Matyáš, v. r.
vedoucí odboru majetku města

Poplatek: náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují
Obdrží: žadatel prostřednictvím e-mailové schránky ****
**** Osobní údaj byl anonymizován v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a v souladu nařízení EP a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním OÚ (GDPR)

