
ŽÁDOST 

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

 
 

Žádost o informace o nájemném (pachtovném) uplatňovaném obcí 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace):  
 
sdělení výše nájemného (pachtovného), které obec uplatňuje u stejných, podobných 
nebo i jiných typů nájmu (pachtů) z pozemků ve svém správním obvodu v Kč/m2/rok. 
 
Způsob poskytnutí informace:  
 
zasláno poštou 
 
Dne:  
 
23. února 2015 
 
Odpověď na žádost: 
 
Město Moravská Třebová pronajímá (propachtovává) pozemky v místě a čase obvyklém 
takto (v Kč/m2/rok) : 
 
I. pozemky, které neslouží k podnikání: 

1. plochy pod garážemi…………………………………………………………… 5,00 
2. zahrada pro pěstování ovoce a zeleniny u bytových domů ……… 3,00 
3. uzavřená zahrada pro pěstování ovoce a zeleniny …………………. 5,00  
4. plochy pro sečení trávy – intravilán……………………………………… 0,10  
5. plochy pro sečení trávy – extravilán……………………………………... 0,05 
6. dvůr, zastavěná plocha v městské památkové rezervaci ……   5,00 
7. uzavřený dvůr, zastavěná plocha v městské pam. rezervaci……. 5,00  
8. dvůr, zastavěná plocha v ostatních částech města………………….. 5,00 
9. uzavřený dvůr, zastavěná plocha v ostatních částech města……. 5,00 
10. uzavřený sad……………………………………………………………………….1,00 
11. plochy, které jsou součástí zahrádkářských osad……………………. 1,00 
 
II. nezemědělské pozemky, které slouží k podnikání nájemce takto:  
 
1. plochy pro podnikání v městské památkové rezervaci………………. 15,00 
2. plochy pro podnikání v ostatních částech města……………………….  8,00 
 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 
 



U zemědělských pozemků, které město propachtovává za účelem zemědělského využití, 
bylo pachtovné stanoveno individuálně, na základě dohody s pachtýřem, na 2 % nebo 3% 
z průměrné ceny pozemků stanovené dle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR 
č. 412/2008 Sb. v platném znění pro dané katastrální území, v kterém se pozemek 
nachází. 
Ode dne 11. prosince 2014 je pro stanovení průměrné ceny pozemků v platnosti nová 
vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 298/2014 Sb. v platném znění. Pachtovné bude 
nově vypočteno dle průměrné ceny pozemků stanovené touto vyhláškou. 
 
 
 
Eva Musilová 
pracovník odboru majetku města a komunálního hospodářství 
Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 29 
571 01 Moravská Třebová 
 
 
Datum zveřejnění informace: 24. ledna 2015 


