
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 27 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 54976/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 11.05.2021 

Obsah žádosti: Bývalý dům dětí a mládeže - prodej 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
MJP 

Odpověď poskytnuta dne: 14.05.2021 

Odpověď poskytnuta:  

 

V plném rozsahu   

 

Přílohy: 4 

 

Odpověď:   

 
Vážený pane, 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

11.05.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete následující 

informace: 

 
1) Byl vypracován znalecký posudek pro stanovení ceny bývalého domu dětí a mládeže na náměstí Míru v 

Šumperku u radnice, který byl prodán v dražbě za 8,2 milionu Kč? Pokud ano, prosím o jeho poskytnutí. 

2) Byl záměr prodeje této nemovitosti zveřejněn na úřední desce fyzické i elektronické? Pokud ano, prosím 

o poskytnutí důkazu o takovém zveřejnění. 

3) Přihlásil se do dražby i někdo jiný než vítěz? Pokud ano, kolik dalších uchazečů dražby bylo a kdo to byl? 

 

Povinný subjekt dle InfZ k Vaší žádosti sděluje následující:  

Ad1) Znalecký posudek byl vypracován. Přiložen v příloze č. 1. 

 

Ad2) Záměr prodeje byl zveřejněn opakovaně, naposledy ve dnech 16.9.-19.10.2020 (na toto 

zveřejnění nikdo nereagoval), 12.01.-26.02.2021 (na toto zveřejnění reagovali tři zájemci, kteří se 

zúčastnili výběrového řízení viz. bod Ad3). Důkazy o zveřejnění přiloženy v přílohách č. 2,3,4. 

 

Ad3) Výběrového řízení se zúčastnili tři zájemci, kteří ve lhůtě uvedené ve zveřejnění podali žádost 

o koupi nemovitých věcí, těmi byli vítěz – kupující pan M. P., dále pak P. a M. N. a pan R. P. 

S pozdravem, 

Mgr. Milan Šubrt 

Vedoucí odboru majetkoprávního 

Městský úřad Šumperk  

 

http://www.sumperk.cz/


















































Potvrzení o vyvěšení z elektronického

systému úřední desky na www.sumperk.cz

Organizace: Město Šumperk

nám. Míru 364/1, 78701, Šumperk

Potvrzujeme vyvěšení dokumentu na své úřední desce

Věc: Prodej majetku

Číslo jednací:

Číslo evidenční:

Přílohy: 2241-20 prodej domu.pdf

Typ oznámení: Majetkoprávní záležitosti

Původce / adresát: MěÚ - odbor majetkoprávní

Vyvěšeno od: 16.9.2020

Vyvěšeno do: 19.10.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

Vyvěšeno od: 16.9.2020 00:00:00

Sejmuto: 19.10.2020 23:59:59

Datum potvrzení: 13.5.2021 13:41 Zpracovatel: Alena Pečinková

věcná břemena, pronájmy
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Potvrzení o vyvěšení z elektronického

systému úřední desky na www.sumperk.cz

Organizace: Město Šumperk

nám. Míru 364/1, 78701, Šumperk

Potvrzujeme vyvěšení dokumentu na své úřední desce

Věc: Prodej majetku

Číslo jednací:

Číslo evidenční:

Přílohy: č. usn. 2518 -prodloužení zveřejnění prodej st.p.č. 21 a č.p. 94 v

k.ú. Šumperk ( nám. Míru 20).pdf

Typ oznámení: Majetkoprávní záležitosti

Původce / adresát: MěÚ - odbor majetkoprávní

Vyvěšeno od: 12.1.2021

Vyvěšeno do: 26.2.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

Vyvěšeno od: 12.1.2021 14:20:03

Sejmuto: 26.2.2021 23:59:59

Datum potvrzení: 13.5.2021 13:42 Zpracovatel: Eliška Černohorská

podklady ke smlouvám
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