
E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz  
 
Předmět žádosti - Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění 
 
Text žádosti:  
Dobrý den,  
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vás tímto 
prosím/žádám o poskytnutí následujících informací – realizovaných prodejů a pronájmů 
(pachtů) pozemků - druh pozemku: zahrada na území města Kroměříže za poslední 3 roky (k.ú. 
Bílany, k.ú. Drahlov u Jarohněvic, k.ú. Hradisko, k.ú. Kotojedy, k.ú. Kroměříž, k.ú. Miňůvky a 
Postoupky, k.ú. Těšnovice, k.ú. Trávník, k.ú. Vážany u Kroměříže, k.ú. Zlámanka). 
 
Prosím o sdělení čísel parcelních, vymezení katastrálního území a sdělení kupních (prodejních) 
- Kč/m2  a  nájemních (pachtních) cen - Kč/m2/rok.  
 
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-
li účtovány, a případně poskytnutí platebních údajů. § 17 – Hrazení nákladů (3) V případě, že bude povinný 
subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli 
před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem 
byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti 
požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, 
v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u 
kterého povinného subjektu se podává. (4) Nesplí-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost podle 
odstavce 3, ztrácí nárok na úhradu nákladů. (5) Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno 
zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu 
nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle 
věty druhé neběží.  

 
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu.  
Za jejich poskytnutí Vám předem děkuji, s pozdravem  
Ing. Jaroslav Hába, MBA – jednatel společnosti  
 
Identifikace právnické osoby: 
Název: ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.  
Identifikační číslo: IČ 25577298, DIČ CZ25577298 
Adresa sídla: ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o., Foltýnova 16, 635 00 Brno  
Adresa kanceláří: ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o., Nám.28.října 3, 602 00 Brno 
Telefon, e-mail atd.: Tel.: +420 533 039 051, Mobil:  +420 731 181 228, +420 603 423 685, E-mail: 
znalciaodhadci@gmail.com  
Datová schránka (ID schránky): p6uc9e7                          
 
V Brně dne 04.10.2017                                                                                                                                                             
 
 
 


