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Žádost o poskytnutí informací podle zák. . 106/1999 Sb. – CONTACT SHOPPING 

Vážený pane doktore, 

dne 28. 01. 2015 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona . 106/1999 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis , ve v ci prodeje pozemk  a rozestav né stavby spole nosti CONTACT  
SHOPPING s.r.o. 

Jelikož se jednalo o vyhledávání podklad  z let 1994 – 1996, které jsou vedeny pouze v papírové podob  
bez možnosti elektronického vyhledávání a jsou umíst ny v archivech, oznámili jsme Vám dopisem MMOP 
18275/2015/TAJ ze dne 13. 02. 2015 prodloužení lh ty pro vy ízení žádosti o poskytnutí informací o 10 dní. 

Nejd íve mi dovolte uvést, že se jedná o materiály cca 20 let staré. V sou asné dob  na Magistrát  m sta 
Opavy již nepracují osoby, které by si danou záležitost pamatovaly. Mgr. Vojt chovská, která v dané dob  
n které záležitosti ve výše uvedené v ci ešila, již zde nepracuje a bohužel již také nežije. Z dostupných 
materiál  se nám poda ilo dohledat následující: 

- Kupní smlouva uzav ená mezi M stem Opava a CONTACT SHOPPING s.r.o. ve v ci rozestav né 
stavby na parc. . 2439 a jejího p íslušenství na parc. . 122/4 v k.ú. Kate inky ze dne 21. 10. 1994 
v . písemností od Katastrálního ú adu v Opav  a Magistrátu m sta Opavy 

Nepoda ilo se nám dohledat usnesení, kterým byla tato smlouva schválena. Pouze jsme dohledali 
usnesení, které je uvedeno v obsahu smlouvy, které p ijala tehdejší rada m sta ve v ci pronájmu 
pozemku pod stavbou – viz ást usnesení z 50. sch ze Rady m sta z 27. 9. 1993 v . související 
nájemní smlouvy ze dne 21. 6. 1996 v . dodatku a písemností. S ohledem na to, že nevíme, kdy 
p esn  došlo k rozhodnutí o prodeji, neumíme p íslušný doklad dohledat. V ostatních p ípadech je 
rozdíl mezi termínem schválení usnesení a uzav ení smluvního vztahu v ádu m síc  i let. 

 

- Kupní smlouva uzav ená mezi M stem Opava a CONTACT SHOPPING s.r.o. ve v ci pozemku pod 
rozestav nou stavbou a ásti další parcely ze dne 14. 8. 1997 

Zárove  jsme dohledali materiál, který byl p edložen na 12. zasedání zastupitelstva m sta  
dne 24. 6. 1996. Dle našich poznatk  s ohledem na datum podání žádosti o koupi pozemk   
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(17. 6. 1996) nebyla daná žádost p edjednána tehdejší radou m sta, nebo  rada m sta v období 
mezi podáním žádosti a zasedáním zastupitelstva nezasedala. Zárove  musíme podotknout, že o 
prodeji p ísluší rozhodovat zastupitelstvu m sta, takto to bylo i v minulosti, tudíž nebylo nutno danou 
záležitost v rad  m sta projednat. 

 

S pozdravem 
 
„Otisk ú edního razítka“ 

JUDr. Tomáš Elis, v.r. 
tajemník 




