
Seznam zveřejněných dokumentů:    
 

 

1. Jatka – jak šel čas (přehled skutečností od roku 2012)  

 

2. Fotografie areálu 2014 

 

3. Fotografie areálu 2021 

 

4. Výpis ze znaleckého posudku 2013 

 

5. Schválení záměru prodeje Radou města Znojma ze dne 29.1.2013 

 

6. Záměr odprodeje, zveřejněný na úřední desce 1.8.2013 (bez jakýchkoli omezujících podmínek 

 

7. Usnesení rady města Znojma ze dne 8.12.2013 (stanovení podmínek kupní smlouvy)  

 

8. Schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem města Znojma 10. 12. 2013 

 

9. Kupní smlouva č. 13/2014 ze dne 30.1.2014 

 

10.  Informace o průběhu demolice a výstavby ze dne 3.10.2016 (odesláno MU)  

 

11. Informace o průběhu výstavby ze dne 27.6.2018 (odesláno MU)  

 

12. Informace o průběhu výstavby ze dne 8.7.2019 (odesláno MU)  

 

13. Usnesení č. 2300 zastupitelstva města Znojma ze dne 9.12.2019 (schválení záměru uzavření 

dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 13/2014)  

 

14. Tiskové prohlášení společnosti K-Produkt Holding ze dne 12.2.2020 (k aktivitám zastupitele 

Nevrkly)  

 

15. Usnesení Rady města Znojma ze dne 24.2.2020 (doporučení zastupitelstvu neuzavřít dodatek č. 3)  

 

16.   Usnesení č. 2689 zastupitelstva města Znojma ze dne 24.2.2020 (neschválení dodatku č. 3 ke 

kupní smlouvě č. 13/2014) 

 

17. Dopis K-Produkt Holding ze dne 27.3.2020 na radu města Znojma (výzva k dalšímu jednání)  

 

18. Dopis K-Produkt Holding ze dne 29.5.2020 (výzva k obnovení jednání ohledně kupní smlouvy)  

 

19. Dopis K-Produkt Holding ze dne 31.1.2021 (žádost o uzavření dodatku č. 3 a představení 

významného budoucího uživatele TAMURA-EUROPE LIMITED, organizační složka)  

 

20. Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Znojma ze dne 22.3.2021 (na programu bylo 

řešení dodatku č.3) 

 



21. Tiskové prohlášení K-Produkt Holding ze dne 23.3.2021 (k odstoupení Města Znojma od kupní 

smlouvy)  

 

22. Námitka neplatnosti a neúčinnosti odstoupení od kupní smlouvy ze dne 24.3.2021  

 

23. Rozhodnutí katastrálního úřadu o neúčinnosti návrhu města ze dne 24.3.2021 (řízení V-

2675/2021-713) 

 

24. Rozhovor s jednatelem firmy K-Produkt Holding, s. r. o., v týdeníku Znojemsko ze dne 29.3.2021 

 

25. Rozhodnutí města Znojma o částečném odmítnutí žádosti o informaci ze dne 14. 4. 2021 

 

26. Druhé rozhodnutí města Znojma o částečném odmítnutí žádosti o informaci ze dne 23. 4. 2021 

 

27. Doplnění důvodů k odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci ze dne 

3. 6. 2021 

 

28. Vyjádření žalované k replice žalobce včetně přílohy ze dne 12. 6. 2021 

 


