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Žádost o poskytnutí informace  

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Žádost o informaci z 2. května 2017: 

 
Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí níže 
specifikované informace. Požadovaná informace se týká plánovaného odkupu obchodních společností 
a bytů městem Bílina v panelovém sídlišti Teplické předměstí. 
 
Konkrétně žadatelka žádá o poskytnutí: 
a) strategie pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplickém předměstí, spolu s podklady 
pro vypracování vlastní strategie. 
 
Podklady žadatelka myslí: 
b) znalecké posudky určující cenu bytů v katastrálním území Bílina, oblast Teplické předměstí, ve 
vlastnictví obchodní společnosti SEVER Plus, s. r. o., IČ: 25022024, Byty A-Z, s. r. o., IČ: 26781701, 
Takaner, s. r. o., IČ: 26434750 a paní Veroniky Novotné, bytem Český újezd 251, 400 10 Chlumec. 
c) znalecké posudky obsahující ocenění hospodářské činnosti k obchodním společnostem Byty A-Z, s. 
r. o., IČ: 26781701 a Takaner, s. r. o., IČ: 26434750 a 
d) zhodnocení daňové a finanční zátěže města Bílina při koupi výše uvedených bytů a obchodních 
společností a její vyhodnocení do dalších let. 
 
Vypracování požadované strategie pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické 
předměstí bylo předmětem veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž vyhlášení bylo schváleno Radou 
města dne 30. 11. 2016. 
 
Požadovanou informaci zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí 
žádosti v elektronické podobě, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatelka trvá na přímém 
poskytnutí všech požadovaných informací, a to i pokud již byly zveřejněny. 
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Odpověď na žádost o informaci z 12. května 2017: 
 
 
Město Bílina obdrželo 2. května 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o informaci, týkající 
se strategie pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí. 
 
K uvedené žádosti lze v tuto chvíli znovu konstatovat, že zakázka „Strategie pro odkup obchodních 
společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí“ podle uzavřené smlouvy o dílo probíhá. Na jednání 
rady města 25. dubna 2017 usnesením č. 394 byl schválen dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo s 
tím, že došlo na žádost zpracovatele k posunutí termínu odevzdání. Teprve po odevzdání 
objednaných dokumentů lze poskytnout některé informace, které v nich budou obsaženy. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Jaroslav Bureš, MBA 
vedoucí odboru nemovitostí a investic 
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