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(dle záko n a č. 106/1999 Sb., o s v o b o d n ém přístu p u
k inform acím )

V

Žadatel:
Datum narození:
Adresa
Telefon:

e-mail:

žádá: městský úřad ( městskou část):

Břeclav

o poskytnutí informace (charakteristika):
-

-

má město ( městská část) v současné době ve vlastnictví bytové domy, kolik a jakých
( počet bytů na domě atd ?
zvažuje město ( městská část) prodej těchto bytů nájemníkům v období do dvou let?
Jakým způsobem hodlá privatizaci provést? Najme externí účetní správcovskou
realitku?
Požaduji zaslat seznam aktuálních bytových domů ve vlastnictví městské části, u nichž
je zamýšlena či probíhá privatizace
pokud privatizace probíhá či bude probíhat, požaduji zaslat podmínky rovněž

způsob poskytnutí informace:

zaslat e-mailem

Podpis

Pozn.: V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost
formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji
neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k
úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude
požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.
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Buzrlová Simona
Od:
O desláno:
Kom u:
Předm ět:
P odepsáno:

Buzrlová Simona
6. února 2013 12:33
poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb.
simona.buzrlova@breclav.eu

Vážený pane
odboru majetkovému byla dne 29. 1. 2013 postoupena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti uvádíme, že informace jsou poskytovány nejen podle
předmětného zákona, ale i v souladu se směrnicí rady města č. 1/2012, k provádění zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve které se, s odkazem na ustanovení §7 až §12 zákona o informacích, mj. uvádí, že nejsou
poskytovány informace, které vznikají při přípravě rozhodnutí orgánů města (jsou obsaženy v dosud neprojednaných
materiálech-v návrzích usnesení, důvodových zprávách, přílohách materiálů, návrzích smluv apod.). Povinnost
poskytovat informace se rovněž netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Na základě výše uvedeného Vám tedy sdělujeme následující.
Město Břeclav má v majetku 18 bytových domů, 8 rodinných domů a 365 bytů.
V současné době realizuje město prodeje (převody) následujícího bytového fondu:
- převod bytové jednotky č. 2510/12 v domě Slovácká 11 až 13 v Břeclavi, včetně podílů k jednotce přináležejících,
jejímu nájemci, a to formou podání nabídky ve smyslu § 22 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
- záměr prodeje bytových jednotek č. 440/3 v domě Lanžhotská 13 v Břeclavi, č. 2229/6 v domě Smetanovo nábřeží
29 v Břeclavi, č. 999/3, č. 999/5, ě. 999/6, č. 999/8, č. 999/17 a č. 999/19, to vše v domě Okružní 5 v Poštomé, a č.
2510/12 v domě Slovácká 12 v Břeclavi, za ceny obvyklé, stanovené znaleckým posudkem, a to v případě, že výše
uvedené bytové jednotky budou právně a fyzicky volné. V této souvislosti uvádíme, že výše uvedené jednotky jsou,
vyjma bytových jednotek č. 999/8, ě. 999/17 a č. 999/19, užívány na základě platných nájemních smluv. Záměr
prodeje jednotek č. 999/8, č. 999/17 a č. 999/19 je zveřejněn na úřední desce městského úřadu (jsou fyzicky a právně
volné). Tyto jednotky jsou nabízeny minimálně za cenu dle znaleckého posudku, prodej se uskutečňuje v souladu
s platnými zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem města.
- záměr prodeje budovy s č. p. 1925 (objekt k bydlení) a pozemku s ní souvisejícího, vše v k. ú. Břeclav.
- budoucí prodej budovy s č. p. 738 (bytový dům) a pozemků s ní souvisejících, vše v k. ú. Charvátská Nová Ves, a to
na základě uzavřené smlouvy o nájmu nemovitostí a smlouvy o budoucí kupní smlouvě, přičemž smlouva obsahuje
ujednání, že prodej bude zrealizován počátkem roku 2015.
- budoucí prodej bytů-nadstaveb, na jejichž vybudování byla městu Břeclav poskytnuta státní dotace, v domech
Nádražní 93, Okružní 4 a Okružní 5 v Poštomé (jedná se o 15 bytových jednotek) - na převod jsou uzavřeny smlouvy
o uzavření budoucích smluv o úplatném převodu bytových jednotek a podílů k nim přináležejících, s tím, že smlouvy
o úplatném převodu budou uzavřeny nejpozději do 30. 6. 2017, ale ne dříve než 16. 4. 2017 (podle podmínek
poskytnuté dotace).
- převod bytových jednotek v domech č. p. 1424 a č. p. 1425, k datu 1. 6. 2024, a převod spoluvlastnického podílu na
bytových jednotkách v domech č. p. 3216, č. p. 3217, č. p. 3218
a č. p. 3219, k datu 1. 2. 2021, vše v k. ú.
Břeclav, a to na základě dohody o narovnání, uzavřené mezi městem Břeclav a Bytovým družstvem Byt 2000,
družstvo.

S pozdravem,
Simona Buzrlová
vedoucí oddělení
Městský úřad Břeclav
Odbor majetkový
Oddělení majetkové
Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, Česká republika
te l.:+420 519 311 380, fax: 519 371 501
mobil: +420 731 428 222
e-mail: simona.buzrlova@breclav.eu
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