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Vyřizuje: JUDr. Ilona Knžková
Naše značka: 84/2019
Vaše značka:

Obec Trojanovice
c. p. 210
744 Ol Trojanovice
"datovou schránkou''

V Ostravě dne: 21. ledna 2020

Věc:

Žádosto poskytnutí informací podle zákona c. 106/1999 Sb./ o svobodném přístupu
k informacím

Vážení/

tímto se na Vás obracím v pozici žadatele jako na povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. l

zákona č. 106/1999 Sb./ o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - dále jen jako "ZSPI".
Tímto Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
Rozhodla rada čí zastupitelstvo Vaší obce, a to v předcházejícím

období 24 kalendářních měsíců, o

vyhlášení záměru prodat/ směnit či zatížit pozemek parcelní Číslo 3609/11 - ostatní plocha/ jež je
zapsán ve vlastnictví obce na LV č. 10001, katastrální území Trojanovice u Katastrálního úřadu pro

Moravskoslezský kraj/ Katastrální pracoviště Nový Jičín a pro případ, že takové rozhodnutí obce
existuje, byl záměrvyhlášen/ co bylo jeho obsahem a kdy tento záměrbyl zveřejněn.
Požadované informace/ prosím zašlete na adresu advokátní kanceláře shora uvedenou/ a to v zákonné
15-ti denní lhůtě pro vynzení žádosti dle ustanovení § 14 odst. 5 ZSPI,

Děkuji a jsem s pozdravem

JUDr. Ilona Khzková
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Počet listu:

Společnost zapsaná u Krajskéiio soudu v Ostravě, odd. C, ví. 38557
IČ:293 93 540, DIČ:CZ29393540
Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská tř. 451/11, PSČ702 00
c. ú, UniCredit Bank Czech Republic and Siovakia, a. i., 2107044379/2700
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Sekretariát:

Tereza Lísková, liskova@akkpp. cz
telefon- 596 110 818, íax: 596 110 899, mobil: 602 732 433
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Obec Trojanovice
Trojanovice 210

74401 Frenštát p. R.

C.j. : OŮTj97/2020/On

Trqjanovice 27. ledna 2020

Vyřizuje: Monika Ondryášová
Tel: 556 808 565

E-mail: obec@trojanovice.cz

Advokátní kancelář Křížková a partneři s. r. o.
Sokolská tř. 451/11
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Odpověď k žádosti o poskytnuti informací podle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Ve smyslu zákonač. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím si Vámdovolujeme
podat informacek Vaší žádostidoručenéObci Trojanovice dne 21. 1.2020:
Zastupitelstvo obce Trojanovice na svém 5. zasedání dne 24. 6. 2019 neschválilo záměr

prodeje pozemkupaře. č. 3609/1l v k.ú. Trojanovice anijeho části.
S přátelským pozdravem

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

