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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane architekte,
k Vaší žádosti ze dne 28. 10. 2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a k věci:
1/ znaleckého posudku k ocenění nemovitostí/pozemků parcelní číslo 2638 a 2635/11
v katastrálním území Prostějov, které byly do poloviny roku 2016 majetkem Olomouckého
kraje,
2/ kupní smlouvy mezi Olomouckým krajem a družstvem HOME FIT Plus, kterému byly
oba výše zmíněné pozemky v roce 2016 prodány,
Vám sdělujeme následující:
Ad1/ Přílohou Vám zasíláme sken znaleckého posudku č. 2895-113-2015 (OPRAVA) ze
dne 29. 11. 2015, který vypracovala soudní znalkyně Ing. Renáta Urbášková a kterým jsou
oceněny nemovité věci, jež jsou předmětem kupní smlouvy uzavřené dne 21. 10. 2016
mezi Olomouckým krajem a HOME FIT Plus, družstvo, tj. i pozemky parc. č. 2638 a parc.
č. 2635/11, oba v katastrálním území a obci Prostějov.
Ad2/ Přílohou Vám zasíláme sken kupní smlouvy uzavřené dne 21. 10. 2016 mezi
Olomouckým krajem a HOME FIT Plus družstvo, jejímž předmětem je mimo jiné i odprodej
pozemků parc. č. 2638 a parc. č. 2635/11, oba v katastrálním území a obci Prostějov.
S pozdravem
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