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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informace k tiskům 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

Vážení, 
 
v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací: 
 

- Jmenný seznam subjektů, kterým město nebo jeho příspěvková organizace 
odpustili v roce 2020 a v roce 2021 do dnešního dne nájemné za prostory 
v majetku města, v souvislosti s pandemií koronaviru. Zároveň prosím o to, 
aby seznam těchto subjektů obsahoval údaje o tom, od kdy do kdy jim bylo 
odpuštěné nájemné.   
 
Jmenný seznam by měl obsahovat název subjektu, adresu pronajatých 
prostor a období, za které bylo odpuštěné nájemné, tak aby vyhovoval 
zákonům o ochraně osobních údajů.   

 
Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě na e-mailovou adresu. 
 
 
Odpověď na žádost:  
 
 

 
Dobrý den, 
 
město obdrželo Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, o poskytnutí informace - jmenný seznam subjektů, kterým město nebo 
jeho příspěvková organizace odpustili v roce 2020 a v roce 2021 do dnešního dne 
nájemné za prostory v majetku města, v souvislosti s pandemií koronaviru, a od kdy 
do kdy jim bylo odpuštěné nájemné.  Jmenný seznam měl obsahovat název 
subjektu, adresu pronajatých prostor a období, za které bylo odpuštěné nájemné, tak 
aby vyhovoval zákonům o ochraně osobních údajů.   
 
Na podkladě Vaší žádosti byl zhotoven seznam, který je přílohou tohoto e-mailu. V 
seznamu jsou pouze ty subjekty, kterým nájemné prominulo město.  
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Město nedisponuje informacemi, zda příspěvkové organizace prominuly nájemné v 
souvislostí s pandemií koronaviru.  
 

 Prominuti_najmu.xlsx   
 

S pozdravem 

Andrea Drozdová Šramová 
referent správy majetku 
Odbor investic a správy majetku 
 _________________________________ 

Městský úřad Moravská Třebová 
nám. T.G. Masaryka 29 
www.moravskatrebova.cz  
 

Tel.: +420 461 353 142 
E-mail: adrozdova@mtrebova.cz 

 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mail 
 
Dne: 29.3.2021 
 

http://www.moravskatrebova.cz/
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