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Váš dopis značky/ze dne    Naše značka            Tupesy 
29.7.2019    321/2019/1.8.2019    5.8.2019 
 
Věc: žádost dle z. 106/1999 Sb o zaslání informací  týkající se pozemku parc.č. 733/2 v kú 
Tupesy na Moravě 
 
 
Na vámi položené dotazy vám sdělujeme: 
 
Dotaz: 

1. Zda, případně kdy a kterými orgány byl projednáván převod vlastnického práva 
k nemovitosti – pozemku parc.č. 733/2, o výměře 73 m2, v k. ú. Tupesy na Moravě, 
obci Tupesy (dále jen „nemovitost“), z původního vlastníka , obce Tupesy, na 
současného vlastníka, paní Ilonu Bajerovou ? 

 
Odpověď:  Převod vlastnického práva byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce 
Tupesy na jeho zasedání dne 28.6.2002 
 
Dotaz: 

2. Pokud byla výše uvedená nemovitost nabídnuta k prodeji, jakým způsobem a kde byl 
zveřejněn záměr obce prodat tuto nemovitosti? Kdy byl tento záměr obce zveřejněn a 
jak dlouho se s tímto záměrem mohla veřejnost seznámit ? 
 

Odpověď: Záměr na prodej pozemku byl zvěřejněn vyvěšením na úřední desce obce od 
10.7.2002 do 26.7.2002   
 
Dotaz: 

3. Jakou cenu obec stanovila pro prodej této nemovitosti a za jakou cenu byla nemovitost 
skutečně prodána? 

Odpověď: Obec stanovila při prodeji cenu dle znaleckého posudku tj. 1 570 Kč a za tuto 
byla prodána. 
 
 
„Zároveň tímto žádám o zaslání kopií dokumentů, a to zápisů z jednání orgánů obce, pokud se 
jednání týkala prodeje popsané nemovitosti, a to v plném rozsahu včetně údajů o přítomnosti 
členů orgánů a výsledků hlasování a také příslušná rozhodnutí týkající se převodu 
nemovitosti. Dále žádám o zaslání kopií dokumentů, jímiž byl vyhlášen záměr obce prodat 
předmětnou nemovitost.“ 
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Odpověď:  
V této části  žádost odkládáme a to s odkazem na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb.  

Předmětná dokumentace byla v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě, na základě skartačního návrhu ze dne 28.6.2017 vybrána 
jako archiválie a převzata Moravským zemským archivem v Brně, Státním okresním 
archivem Uherské Hradiště. Obec Tupesy nemá zákonný důvod, na základě kterého by 
měla uvedenou dokumentací disponovat. Protože tedy požadovaná dokumentace není v 
dispozici obce Tupesy, nevztahuje se již k její působnosti, žádost se v této části odkládá. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Oldřich Vávra 
starosta obce Tupesy  
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