
rAVJURNI MĚSTO OSTRAVA 'ó,. doo.

Statutární město Ostrava 
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabúvka

V Ostravě dne 12.5.2021

Žadatel:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

dovoluji si tímto požádat o poskytnutí informace, zda a za jakou cenu za 
metr čtvereční za rok pronajímáte pozemky, na nichž se nachází budova ve 
vlastnictví třetí osoby, pokud touto budovou je:

- dřevěná budova užívaná jako kancelář,
- ocelový sklad,
- dílna,
- garáž,
- ocelový hangár,
a zda se cena liší v případě, pokud tyto budovy jsou užívány fyzickými 

nebo právnickými osobami za účelem podnikání nebo fyzickými osobami 
nikoliv za účelem podnikáni.

Dále žádám o informaci, zda a za jakou cenu za metr čtvereční za rok 
třetí osoby pronajímají městu pozemky, na nichž se nachází budova, s níž je 
příslušný hospodařit městský obvod, a zda takovou budovu pronajímáte 
fyzickým nebo právnickým osobám za účelem podnikání.

Tuto informaci mi prosím poskytněte písemně a zašlete jako poštovní 
zásilku prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adn

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 127100863-119263-200303102839, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.



ř

Plná moc

aby mne obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával 
veškeré úkony, včetně všech úkonů hmorněprávních, přijímal doručované 
písemnosti, podával návrhy o žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával 
uplatněné nároky, vzdával se nároku, podával opravné prostředky nebo námitky 
a vzdával se jich, vymáhal nároky, plněni nároku přijímal, jejich plněni 
poi.nrz.oval, to use i tehdy, když je podle právních, předpisů zapotřebí zvláštní 
plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinnosti podle všech 
právních předpisu a v rozsahu všech zvláštních plných mocí.

V Ostrava dne J • <LOdO

Přijímám, zmocnění a dále zmocňuji 
ve stejném rozsahu:



,5, statutární město Ostravai*' A
městský obvod Ostrava-,Jih 
Úřad městského obvodu
odbor právní

Vaše značka:
zc dne
Č.J.: JIH/049173/21/OPR/Hoj
Sp zn S-JII1/043099/2 l/OPR/6
Vyřizuje Mgr. Martin Hojecký'
Telefon: +420 599 430 285
Fax: +420 599 430 416
E-mail: martin hoieckvfřovaiihcz
Datum: 2. 6. 2021

INF 15/2021

Odpověď na žádost o informace

Vážení,

dne 17. 5. 2021 jsme obdrželi Váši žádost o informace, čj. JIH/043099/21/OPR/Hoj V ní jste požadovali 
poskytnout informace o cenách pronajímaných pozemků, na které Vám současně odpovídáme:

1) zda a za jakou cenu za metr čtvereční za rok pronajímáme pozemky, na nichž se nachází budova ve 
vlastnictví třetí osoby, pokud touto budovou je dřevěná budova užívaná jako kancelář, ocelový sklad, dílna, 
garáž, ocelový’ hangár, zda se cena liší v případě, pokud tyto budovy jsou užívány fyzickými nebo 
právnickými osobami za účelem podnikáni nebo fyzickými osobami nikoliv za účelem podnikáni

V případč pronájmu pozemku zastavěného budovou ve vlastnictví jiné osoby se stanovení výše nájemného 
řídí Zásadami pro stanovení výše nájemného u vybraných účelů nájmu pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih. S účinností od 1. 1. 2021 činí nájemné za pronájem pozemku 
pod stavbou garáže 100 Kč/m2/rok. Nájemní smlouvy pro další typy budov neevidujeme. Zásady nerozlišují 
účel pronájmu ani typ osoby, které jsou pozemky pronajímány

2) zda a za jakou cenu za metr čtvereční za rok třetí osoby pronajímají městu pozemky, na nichž se nachází 
budova, s níž je příslušný hospodařit městský obvod, a zda takovou budovu pronajímáte fyzickým nebo 
právnickým osobám za účelem podnikání.

Neevidujeme žádnou nájemní smlouvu uzavřenu za účelem užívání pozemků ve vlastnictví jiné osoby, na 
které by stála budova ve vlastnictví statutárního města Ostravy se správou svěřenou městskému obvodu 
Ostrava-Jih.

S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký 
právník
(dokument je elektronicky podepsán)
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