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Vážený pan

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 19.03.2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“)
Vážený pane,
dne 19.03.2018 jste se na MěÚ Nový Jičín obrátil s žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“) k prodeji části pozemku parc. č.
293/33, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, a to:
- pokud je smlouva o prodeji již zveřejněna - odkaz pro dohledání zveřejněné smlouvy
- pokud smlouva zveřejněna nebude - kopii smlouvy
- pokud smlouva ještě není podepsána, žádám o zaslání požadovaného po jejím podpisu.
Smlouva se připravuje.
Na pozemku parc. č. 293/33, k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí investor dle jeho vyjádření neuvažuje se
zástavbou. Na předmětném pozemku se nachází na vnitřní hraně parcely stávající betonová stěna, která
bude přemístěna do pozice ke vnější hraně pozemku směrem k řece Jičínce. Dojde tak ke sjednocení linie
oplocení v návaznosti na sousední objekty. Nová stěna bude upravena tak, aby se stala součástí veřejného
prostoru nábřeží podél řeky Jičínky. Součástí stěny budou upravené plochy pro posezení, na stěně budou
umístěny nádoby na odpadky, stěna bude podpůrným prvkem pro popínavou keřovou zeleň.
Investor, společně s městem Nový Jičín, se snaží o to, aby prvek stěny se stal funkčním, esteticky
hodnotným prvkem veřejného odpočinkového prostoru nábřeží řeky.
Podle §2 odst.4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mj. dotazů na názory, budoucí rozhodnutí….
Informací se pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické
podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Musí tedy jít o informaci v době
podání žádosti existující a v tom případě je povinnost ji poskytnout do 15 dnů po podání žádosti o ni.
Váš požadavek na zaslání v budoucnu vzniklé informace (podepsané nájemní smlouvy) jde nad rámec InfZ.
Dále žádáte o kopii zápisu komise v souvislosti s otevíráním obálek a hodnocením nabídek k prodeji části
tohoto pozemku, kterou Vám v příloze zasíláme.
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