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Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo města
k usnesení č. 07481/RM1822/114

(č. usnesení) (zn. předkl.)
29

 
1) projednalo
informaci ve věci Kupní smlouvy s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené mezi
statutárním městem Ostrava a společností RT TORAX, s.r.o., se sídlem Rudná 2378/100,
Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 603 19 305, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2) rozhodlo
o záměru změny Kupní smlouvy s předkupním právem a zákazem zcizené uzavřené dne
9. 12. 2020 mezi statutárním městem Ostrava a společností RT TORAX, s.r.o., se sídlem
Rudná 2378/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 603 19 305, ev.č. 3037/2020/MJ, spočívající v
úpravě urbanisticko-architektonického návrhu zástavby pozemků v k.ú. Moravská Ostrava,
obec Ostrava, a to pozemků:

- parc.č. 3457/10,
- parc.č. 3457/41,
- parc.č. 276/1,
- parc.č. 276/2,
- parc.č. 276/8,
- parc.č. 276/9,

za současné akceptace přestoupení Základních regulačních podmínek Útvaru hlavního
architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy z únoru 2019 v rozsahu dle přílohy č. 3
předloženého materiálu, s odůvodněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit

 

Projednáno s: v radě města
dne 7. 9. 2021
 

 

V Ostravě dne 08.09.2021
 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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