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Poskytnutí informací 

 

Městský úřad Kroměříž obdržel dne 10. 9. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou žádáte o poskytnutí těchto 
informací: 
 

Dle ustanovení §14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) žádám o 
poskytnutí následujících informací: 

znění "Podmínek pronájmu garáží ve vlastnictví města Kroměříže" 

Vzhledem k tomu, že na 55. schůzi Rady města byly odsouhlaseny nové podmínky, požádala 
bych o zaslání podmínek původních /do 3.9.2020/ a těch nových, odsouhlasených Radou 
3.9.2020. 

 

K předmětné žádosti o informace Vám sdělujeme následující: 

 

Původní podmínky pro nájemce garáží ve vlastnictví města Kroměříže: 

 

držitelé průkazu ZTP, kteří jsou vlastníky motorového vozidla, mají bydliště v domě na ulici 

Nitranská č. p. 4091, 4264, 4265 nebo na ulici Lutopecká v domě č. p. 1410, 1411, 1422 a 

nevlastní jinou garáž v Kroměříži 

 

Osoba, která nebyla držitelem průkazu ZTP, se mohla stát nájemcem pouze v případě, že 

nebyl zájemce z řád držitelů průkazu ZTP; v případě žádosti držitele průkazu ZTP byla 

smlouva osobě, která nebyla držitelem průkazu ZTP, vypovězena. 

 

Jednotná výše nájemného byla pro všechny nájemce 1.200,-- Kč/rok. 

 

Podmínky pronájmu garáží ve vlastnictví města Kroměříže schválené Radou města Kroměříže 

na 55. schůzi dne 27. 8. 2020: 

 

1. Skupina 

 

- Držitel průkazu ZTP 

- Vlastník motorového vozidla (ŘP, TP) 

- Bydliště v určených lokalitách 

- Nesmí být vlastníkem jiné garáže v KM 

 

Pro tyto nájemce je stanovena výše nájemného 100,-- Kč/měsíc 

 

                          Odbor právní 

Vyřizuje:  Mgr. Petra Svačinová                       

e-mail   petra.svacinova@mesto-kromeriz.cz                               

č. tel.                573 321 307 

datum   23. září 2020 

č.j.            MeUKM/071554/2020 

sp.zn.            MeUKM/068170/2020 

poř.č.             IN – 32/2020 
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2. Skupina  

 

- Není držitel průkazu ZTP 

- Vlastník motorového vozidla (ŘP, TP) 

- Bydliště v určených lokalitách 

- Nesmí být vlastníkem jiné garáže v KM 

 

Pro tyto nájemce je stanovena výše nájemného 800,-- Kč/měsíc. 

 

Určené lokality: 

- Lutopecká v domě č.p. 1410, 1411, 1422 

- Nitranská v domě č.p. 4091, 4264, 4265 

 

Garáže jsou prioritně určeny pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a splňují podmínky 

uvedené v 1. skupině.  

 

Pokud bude uzavřena nájemní smlouva s nájemcem spadajícím do druhé skupiny, musí být 

ve smlouvě výslovně uvedeno, že pokud bude podána žádost spadající do první skupiny, má 

tento nájemce přednost a smlouva s nájemcem z druhé skupiny bude vypovězena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petra Svačinová 

právník úřadu 


