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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): 
 

Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění § 14, odst. 1, 2) zákona č. 106/1999 Sb. 

 
Žadatel Fyzická osoba (Oprávněná osoba) žádá (Pověřenou osobu) úřad o písemné 
zodpovězení níže specifikovaných jednotlivých dotazů a o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vaši 
písemnou odpověď žádám doručit písemně prostřednictvím datové schránky, viz. 
uvedené kontaktní údaje žadatele. Žádám vás o obyčejné elektronické naskenování o 
přiložení kopie tohoto samotného písemného podání s potvrzeným záznamem o tomto 
písemném podání, vč. samotné podané písemné žádosti. 
 
Kdy může dojít k nabídce ze strany úřadu k pronájmu nebytových prostor. Kdy úřad 
vydává povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem provádění 
stavebních prací (překopy, výkopy, montážní jámy pro podvrty apod.). Kdy a za jakých 
podmínek vydává úřad Závazek o záručních podmínkách a vyjádření (souhlas) 
vlastníka místní komunikace. Kdy úřad může poskytnout ze svého rozpočtu na žádost 
žadatele žádost o dotace. Kdy úřad povoluje kácení dřevin rostoucí mimo les a za 
jakých právních podmínek. Kdy a za jakých právních podmínek může úřad podat 
nabídku k prodeji nepotřebné věci. Od kdy je možné žádat o podporu z programu 
COVID – nájemné kým je program notifikován a kdo tuto výzvu zveřejňuje. 
 
Odpověď na žádost:  
 
Vážený pane,  
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ze 
dne 21.07.2020 Vám sděluji následující: 
 
Kdy může dojít k nabídce ze strany úřadu k pronájmu nebytových prostor.  
 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá obci v § 39 
odst. 1 povinnost, aby v případě úmyslu prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo 
vypůjčit nemovitý obecní majetek tento svůj záměr předem zveřejnila na úřední desce 
svého obecního úřadu po dobu nejméně 15 dní před rozhodnutím v příslušném orgánu 
obce o dané majetkové dispozici (o uzavření smlouvy) tak, aby se k němu mohli 
zájemci vyjádřit a předložit své případné nabídky. Jedná se tedy o povinný úkon, jenž 
musí být učiněn před rozhodnutím o zamýšlené majetkové dispozici (před rozhodnutím 
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o uzavření smlouvy), a to pod sankcí neplatnosti uskutečněné dispozice (neplatnosti 
uzavřené smlouvy). 
Město Moravská Třebová zveřejňuje záměr nájmu nebytových prostor dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že se některé z 
nebytových prostor, které město vlastní, uvolní, tj. předchozí nájem je, nebo bude 
ukončen. Stejný postup může být zvolen v případě, že město vybuduje, nebo koupí, či 
jiným způsobem získá nebytové prostory, které nepotřebuje pro své vlastní využití. 
 
 
Kdy úřad vydává povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem 
provádění stavebních prací (překopy, výkopy, montážní jámy pro podvrty apod.).  
 
Zvláštní užívání pozemních komunikací se povoluje v souladu s ust. § 25 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - pro jiné účely 
než je obvyklé užívání pozemní komunikace. Převážně je to povolení mimořádné jízdy 
pro zvláštní vozidla, nadměrné náklady a pracovní stroje, dále povolení kulturních a 
sportovních akcí, povolení umístění inženýrských sítí v tělese pozemní komunikace, 
povolení stavebních prací v tělese pozemní komunikace, zábory pozemní komunikace 
(pro skladování a nakládku materiálů) aj., umisťování reklamních zařízení, povolení 
vyhrazeného parkování, povolení stánků a jiných krátkodobých prodejních zařízení, 
povolení audiovizuální tvorby, výjimečné užití armádní technikou. 
 
 
Kdy a za jakých podmínek vydává úřad Závazek o záručních podmínkách a 
vyjádření (souhlas) vlastníka místní komunikace.  
 
Město Moravská Třebová se stavebníky, kteří zasáhnou do místních komunikací při 
provádění stavebních prací, uzavírá před zahájením těchto prací "Smlouvu o 
provedení stavby". V této smlouvě jsou uvedeny podmínky a rozsah, za kterých je 
stavebníkovi umožněn zásah do komunikací, termín realizace, uvedení do původního 
stavu, případně jaké úpravy je nutné provést i záruka na provedené práce. 
 
 
Kdy úřad může poskytnout ze svého rozpočtu na žádost žadatele žádost o 
dotace. 
 
Dotace lze, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat právnické nebo fyzické 
osobě na stanovený účel. Dotace se poskytuje buď na účel určený poskytovatelem v 
programu (v případě města Moravská Třebová jsou pravidla programů upravena 
vnitřními předpisy – č. 6/2015 ve znění dodatku č. 1 Program pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Moravská Třebová a č. 4/2019 ve znění dodatku č. 1 Program pro 
poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města 
Moravská Třebová), na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený 
zvláštním právním předpisem (např. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 
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pozdějších předpisů, nebo zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů,…).  
Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím 
veřejnoprávní smlouvy, popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního 
právního předpisu – viz výše. Žádost o dotaci musí obsahovat alespoň: 
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel 
fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, 
bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní 
firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
b) požadovanou částku, 
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít, 
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu 
e) odůvodnění žádosti, 
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení, 
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 

g) seznam případných příloh žádosti, 
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení 
na základě plné moci i plnou moc. 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje, že o 
poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým 
osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí rozhoduje 
zastupitelstvo města. O dotacích a veřejnoprávních smlouvách do 50.000 Kč 
rozhoduje rada města. 
Zastupitelstvo města Moravská Třebová v rámci vnitřního předpisu č. 6/2015 ve znění 
dodatku č. 1 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová 
schválilo, že o poskytnutí dotací z tohoto programu rozhoduje do výše 20.000 Kč pro 
jednoho žadatele v daném roce rada města, ve výši nad 20.000 Kč pro jednoho 
žadatele v jednom roce, na základě doporučení rady města, zastupitelstvo města. 
 
 
Kdy úřad povoluje kácení dřevin rostoucí mimo les a za jakých právních 
podmínek.  
 

Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení 
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a to obecního úřadu. V případě města 
Moravská Třebová na Městský úřad Moravská Třebová. 

Povolení ke kácení se nevyžaduje pro stromy do obvodu kmene 80 cm měřeno ve 
výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové 
ploše do 40 m2, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí 
jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území 
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha 
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a nádvoří. Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást 
významných krajinných prvků (VKP), kterými jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní 
toky, rybníky, jezera a údolní nivy a dále existují významné krajinné prvky registrované 
nebo stromořadí a náhradní výsadby. (Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí 
zákonem č. 289/1996 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, u ostatních 
významných krajinných prvků je nezbytné předchozí posouzení rozsahu 
požadovaného kácení orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska jeho dopadu 
na ekologicko stabilizační funkci VKP.). 

Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního 
a estetického významu předmětné dřeviny. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les se vydává formou rozhodnutí nebo závazného stanoviska v rámci správního řízení, 
které je zahájeno podáním žádosti. Dle uvážení orgánu ochrany přírody a krajiny je 
možné za pokácenou dřevinu uložit náhradní výsadbu. 

Orgán ochrany přírody při svém rozhodování přihlíží k ekologickým (produkce pylu 
a semena, biotop živočichů, především hmyzu a ptáků a další), hygienickým 
a estetickým funkcím, které dřeviny na daném místě během roku plní a proto povoluje 
kácení zpravidla v době vegetačního klidu, tj. přibližně od 1.10. do 31.3. Pokud ovšem 
důvody pro pokácení jsou natolik závažné (např. ohrožení okolí) lze tyto stromy kácet 
i během doby vegetace. 

Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel 
pozemku se souhlasem vlastníka. V případě spoluvlastnictví pozemku je nutné podání 
společné žádosti, případně mohou tito vlastníci udělit plnou moc k zastupování osobě, 
která je může zastupovat v celém řízení. Plnou moc musí připojit k žádosti. Pro 
zahájení správního řízení ve věci je dostačující pokud žádost podají vlastníci s alespoň 
polovičním vlastnickým podílem (dle ustanovení § 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném a účinném znění). Zbylí vlastníci budou o průběhu 
a výsledku řízení správním orgánem vyrozuměni. 

Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 37 zákona č. 500/2004Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Správní řízení o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les je ze zákona neveřejné. 
Účast veřejnosti ve správním řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je 
možná prostřednictvím občanských sdružení, která se ochranou přírody a krajiny 
zabývají. Tato občanská sdružení mohou podat na příslušný městský úřad přihlášku 
o poskytování informací o zahajovaných řízeních o kácení a následně se jako 
účastníci řízení přihlásit a uplatnit své názory, námitky a svou odbornost. 
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Kdy a za jakých právních podmínek může úřad podat nabídku k prodeji 
nepotřebné věci.  
 
Město Moravská Třebová nabízí nepotřebný movitý majetek prioritně svým 
příspěvkovým organizacím, případné převody vlastnického práva schvaluje rada 
města.  
V případě prodeje nepotřebného nemovitého majetku město zveřejní záměr dle ust. § 
39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 
15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu města vyvěšením na úřední 
desce městského úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 
 
 
Od kdy je možné žádat o podporu z programu COVID – nájemné kým je program 
notifikován a kdo tuto výzvu zveřejňuje. 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – 
Nájemné. Žádosti je možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin do 30. září 2020, 
23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. 

Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou 
pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným 
opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování 
služeb zákazníkům v těchto provozovnách. 

 
 

S pozdravem  

 
Mgr. Petra Zábranová  
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 

 
 
Způsob poskytnutí informace: datová schránka 
 
Dne: 03.08.2020 
 


