


 
K Vaší žádosti pod bodem 3. ve znění 

3. Jaký písemný podklad k tzv. doporučení pro ZM zastavit záměr prodeje v čp. 1684 má OP k dispozici z KN ve 
Valašském Meziříčí? Od roku 2009. Žádám o poskytnutí kopie.  
 
sděluji, že právní odbor Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm nemá k dispozici písemný podklad k tzv. 
doporučení pro ZM zastavit záměr prodeje v čp. 1684. Právní odbor Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm nikdy nedoporučil zastupitelstvu města zastavit záměr prodeje v čp. 1684. Záměr na prodej bytových 
jednotek v domě čp. 1684 nebyl v letošním roce žádným orgánem města Rožnova pod Radhoštěm schválen. 
V domě čp. 1684 ostatně ani bytové jednotky nejsou vytvořeny, proto nemohou být předmětem prodeje.  
 
 
Vaše žádost pod bodem 4. ve znění 
4. Není řešením skutečně podat návrh na zápis do KN o rozdělení bytových jednotek v čp. 1684 a až v případě 
nastalých problémů reagovat na písemné rozhodnutí KN? Nepředjímat rozhodnutí KN? 
 
byla podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odložena, neboť 
se netýká působnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. 
 
 

 
K Vaší žádosti pod bodem 5. ve znění 

5. Jaký postup OP navrhne pro ZM ke skutečné realizaci záměru prodeje bytových jednotek v čp. 1684 a 
dokončení schválené privatizace bytových domů na Koryčanských Pasekách ve prospěch oprávněných 
nájemců? 
 
sděluji, že právní odbor Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm neobdržel od Zastupitelstva města 
Rožnova pod Radhoštěm úkol navrhnout pro ZM postup ke skutečné realizaci záměru prodeje bytových 
jednotek v čp. 1684 a dokončení schválené privatizace bytových domů na Koryčanských Pasekách ve prospěch 
oprávněných nájemců. Záměr na prodej bytových jednotek v domě čp. 1684 nebyl v letošním roce žádným 
orgánem města Rožnova pod Radhoštěm schválen. V domě čp. 1684 ostatně ani bytové jednotky nejsou 
vytvořeny, proto nemohou být předmětem prodeje. Není nám známo, že by v minulosti byla Zastupitelstvem 
města Rožnova pod Radhoštěm schválena privatizace bytových domů na Koryčanských Pasekách ve prospěch 
oprávněných nájemců.  
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