Advokátní kancelář
Ungr, Knaizl & spol., s.r.o.
Harantova 511/14
301 00 Plzeň
www.akungr.cz

V Plzni dne 16.11.2020
Město Staňkov
IČO: 002 53 766
náměstí T.G. Masaryka 35
345 61 Staňkov - Staňkov I ______
Věc:

Kontakty:
AK Ungr, Knaizl & spol. s.r.o.,
Harantova 511/14
301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni
v oddíle C, vložce 27811

žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

IČO : 291 60 383

Vážení,

E-mail: info@akungr.cz
Web: www.akungr.cz

dovolujeme si obrátit se na vás, jakožto na povinný subjekt, ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o svobodném
přístupu k informacím“).
Z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že Město Staňkov je
vlastníkem:



pozemku p. č. 1713/1, o výměře 5823 m2, ostatní plocha,
pozemku p. č. 1774, o výměře 3091 m2, ostatní plocha,

zapsaných na LV č. 1 v katastrálním území Staňkov-ves, obec Staňkov u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice.
Podle ustanovení § 4a odst. 1 a odst. 2 písm. a) ve spojení
s ustanovením § 13 a § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím Vás
tímto žádáme o poskytnutí informace sdělením o tom, zda shora uvedené
pozemky byly pronajaty třetí osobě, příp. název či jméno třetí osoby, které byly
pozemky pronajaty, za jakých podmínek došlo k pronájmu pozemků třetí osobě
a na jak dlouhou dobu byly třetí osobě pozemky pronajaty.
Současně vás ve smyslu ustanovení § 4a odst. 1 a odst. 2 písm. a) ve
spojení s ustanovením § 13 a § 14 zákona o svobodném přístupu k informacím
žádáme o poskytnutí kopie dokumentu obsahující informaci o tom, zda shora
uvedené pozemky byly pronajaty třetí osobě, příp. název či jméno třetí osoby,
které byly pozemky pronajaty, za jakých podmínek došlo k pronájmu pozemků
třetí osobě a na jak dlouhou dobu byly třetí osobě pozemky pronajaty, resp. Vás
žádáme o poskytnutí kopie smlouvy o nájmu pozemků uzavřenou mezi
povinným subjektem a třetí osobou.
Shora požadované informace a kopii dokumentu žádáme poskytnout
v písemné formě prostřednictvím datové schránky.

Tel.: +420 377 223 993
Fax.: +420 377 223 993

personální složení :
JUDr. Pavel Ungr, advokát
ungr@akungr.cz
Zapsán u ČAK pod č. 13460
JUDr. Zdeněk Knaizl, advokát
knaizl@akungr.cz
Zapsán u ČAK pod č. 15421
Mgr. Jiří Vopička, advokát
vopicka@akungr.cz
Zapsán u ČAK pod č. 15583
JUDr. Martina Zeithamlová,
advokátka
hladikova@akungr.cz
Zapsaná u ČAK pod č. 18158
Mgr. Tereza Maříková
advokátka
marikova@akungr.cz
Zapsaná u ČAK pod č. 13293
Mgr. Marcela Ungrová
ungrova@akungr.cz
Zapsaná u ČAK pod č. 36574
JUDr. Bc. Michal Volf
volf@akungr.cz
Zapsán u ČAK pod č. 42423
Ing. Mgr. Vladimír Beneš
Zapsán u ČAK pod č. 43627
Mgr.Bc. Lucie Klejchová
klejchova@akungr.cz
Zapsaná u ČAK pod č. 44165

Za poskytnutí informací předem děkujeme.
JUDr. Pavel Ungr, advokát
společník Advokátní kancelář Ungr, Knaizl & spol., s.r.o.

Digitálně podepsal

JUDr.
JUDr. Pavel Ungr
2020.11.24
Pavel Ungr Datum:
15:56:38 +01'00'
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