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ŽÁDOST 

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

 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

Vážení,  
 
rádi bychom Vás požádali dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, o zaslání následujícího:  
 
- Usnesení zastupitelstva města Moravská Třebová, kterým byl schválen záměr 
převést pozemky parc. č. 2757/1, 2757/2, 2757/5 a 2771/35, všechny v k. ú. Moravská 
Třebová, když k převodu došlo na základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 
č. 1023991019 ze dne 29. 9. 2010, a to od Pozemkového fondu České republiky jako 
převodce na Město Moravská Třebová jako nabyvatele;  
 
- Potvrzení, že došlo ke zveřejnění záměru převodu pozemků parc. č. 2757/1, 2757/2, 
2757/5 a 2771/35, všechny v k. ú. Moravská Třebová, od Pozemkového fondu České 
republiky jako převodce na Město Moravská Třebová jako nabyvatele na úřední desce;  
 
- Usnesení zastupitelstva města Moravská Třebová, kterým byl schválen záměr 
převést pozemek parc. č. 2711/66, v k. ú. Moravská Třebová, když k převodu došlo 
základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1009991219 ze dne ze dne 23. 
3. 2000, a to od Pozemkového fondu České republiky jako převodce na Město 
Moravská Třebová jako nabyvatele;  
 
- Potvrzení, že došlo ke zveřejnění záměru převodu pozemku parc. č. 2711/66, v k. ú. 
Moravská Třebová, od Pozemkového fondu České republiky jako převodce na Město 
Moravská Třebová jako nabyvatele na úřední desce;  
 
- Usnesení zastupitelstva města Moravská Třebová, kterým byl schválen záměr 
převést pozemek parc. č. 2771/1, v k. ú. Moravská Třebová, který vznikl obnovou 
operátu, a to z části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci parc. č. 1355/1, z 
Pozemkového fondu České republiky jako převodce na Město Moravská Třebová jako 
nabyvatele;  
 
- Potvrzení, že došlo ke zveřejnění záměru převodu pozemku parc. č. 2771/1, v k. ú. 
Moravská Třebová, který vznikl obnovou operátu, a to z části pozemku vedeného ve 
zjednodušené evidenci parc. č. 1355/1, z Pozemkového fondu České republiky jako 
převodce na Město Moravská Třebová jako nabyvatele na úřední desce.  
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Odpověď na žádost:  
 
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze 
dne 26.10.2021 Vám sděluji, že město Moravská Třebová, jako nabyvatel uvedených 
pozemků, nemá povinnost schvalovat záměry nabytí pozemků ani zveřejňovat tyto 
záměry na úřední desce. 
 
Zastupitelstvo města Moravská Třebová usnesením č. 12/S/140200 schválilo 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1355/1 díl 1 o výměře 125.682 m2 a usnesením 
č. 368/Z/090608 schválilo podání žádosti a následné nabytí pozemků parc. č. 2757/1, 
2757/2, 2757/5 a 2771/35. 
 
Pozemek parc. č. 2711/66 nebyl předmětem bezúplatného převodu. Tento pozemek 
nabylo město Moravská Třebová do svého vlastnictví dle ust. § 1 zákona č. 172/1991 
Sb. 
 
S pozdravem  
 
Mgr. Petra Zábranová  
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 

 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mail 
 
Dne: 09.11.2021 
 


