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Vážení,

dle zákona 106/1999 Sb. žádám o zaslání kopie nájemní smlouvy vč. všech dodatků na pozemky užívané

Golf Park Lhotka v k.ú. Lhotka u Ostravy.

Pokud během nájemního vztahu došlo k rozdělení pronajatých parcel na základě geometrických plánů

prosím o doplnění o tyto informace.

Na konci ulice Kamínky ve Lhotce u Ostravy je vybudovaná zpevněná asfaltová plocha sloužící jako

parkovací plocha. Žádám o informaci, kdo byl investorem tohoto parkoviště a kdo má toto parkoviště

svěřeno do správy?

S pozdravem
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p“ $tatutární město Ostrava

. Uřad městského obvodu Lhotka

Vaše značka:

Ze dne: 2021 -O4-06

č. j.: LHOT/0319/21/Taj

Sp. zn.: S-LHOT/0302l21/2 |“ ‘l

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Datum: 2021 -04-1 3

Sdělení

k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí infomace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme v souladu sustanovem’m § 4a odst. 2

zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů,

požadované informace:

“zaslání kopie nájemní smlouvy vč. všech dodatků na pozemky užívané Golf Park Lhotka v k.ú.

Lhotka u Ostravy.“ V příloze Vám zasíláme anonymizovanou kopii nájemní smlouvy.

“Pokud během nájemního vztahu došlo k rozdělení pronajatých parcel na základě geometrických

plánů prosím o doplnění o tyto informace.“ Jedná se o geometrický plán č. 1030-10/2019.

“Na konci ulice Karnínky ve Lhotce u Ostravy je vybudovaná zpevněná asfaltová plocha sloužící jako

parkovací plocha. Zádám o informaci, kdo byl investorem tohoto parkoviště a kdo má toto parkoviště

svěřeno do správy?“ V souladu s uzavřenou nájemní smlouvou je investorem výše uvedené akce

i provozovatelem společnost OMLUX REALITY s.r.o., IČO 29442907, Pod Vysílačem 422/31, 725 28

Ostrava — Lhotka.

   P‘r'iloha:

- anonymizovaná kopie nájemní smlouvy.
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