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Město Kunovice

Vážená paní
Lomená
595 01 Velká Bíteš
Kunovice 01.03.2021
OHS/925-21/SKR SZ /81-2021

Sdělení k žádosti o poskytnuti informace

Město Kunovice, jako povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 1zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 22. 2. 2021 žádost žadatelky paní
, nar. . .
, bytem Lomená
, 595 01 Velká Bíteš o poskytnutí informaci:
žádám o poskytnutí informací zda vaše obec vlastní pozemky, které jsou územním plánem určeny:
·
k individuálnImu bydlení
·
hromadnému bydlení tj. bytové výstavby
·
plochy pro podnikán1/ smíšené zóny
·
žádám o uvedeni výměry s přesností na stovky metrů čtverečních.
Dále žádám o informaci, zda vaše obec vlastní byty včetně bytů v rodinných domech.
Pokud ano, uveďte prosím celkový počet bytových jednotek.
Městský úřad Kunovice - odbor hospodářsko - správní Vám poskytuje tyto informace:
město Kunovice vlastni 27 b. j. v Domě pro seniory v úl. Cihlářská, 4 b. j. pro příjmově vymezené
osoby v úl. Na Rynku, 10 b. j. v úl. Na Záhonech a 2 b. j. v úl. nám. Svobody. Dále vlastnI1rodinný
dům, trvale obyvatelný a další čtyři rodinné domky, které jsou v současné době neobyvatelné
z důvodu jejich technického stavu. Celkem tedy 48 b. j.
Dotazy směřujÍcÍ k vlastnictví pozemků či k jejich využiti Vás odkážeme na veřejně dostupné
informace z našeho územního plánu, kde tyto zóny najdete - viz
https://www.mesto-kunovice.cz/wp-content/up|oads/UP 2016 04 106 12hlavni vykres.pdf a
na katastr nemovitostí- list vlastnictví č. 10001, kde jsou přesně uvedeny i výměry.
Pokud budete požadovat bližší specifikaci, bude Vám poskytnutí informací zpoplatněno podle
platného ceníku.
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Be. Ivana Škrášková
vedoucí odboru hospodářsko správního
Město Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ 00567892, DIČ CZ00567892, bankovní spojení kb Uh. Hradiště, č. ú. 126 26 721/0100
tel. 572 432 717, fax 572 432 723, e-mail ivana.skraskova@mesto-kunovice.cz
www.mesto-kunovice.cz

