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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon") Vám v reakci na Vaši žádost doručenou dne 29.09.2021 Městský 
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace. 
  
Žádost: 
1. Jaká jmenovitě určená osoba nebo osoby (právnické a fyzické) užívala nebo užívaly 

pozemky parc. č. 164/35, parc. č. 316/10, parc. č. 316/53, parc. č. 667/1, parc. č. 656, parc. 
č. 78/5, parc. č. 86/10, parc. č. 164/30, parc. č. 132/12, parc. č. 164/35 a parc. č. 652  vše 
v k. ú. Rovné v období od 21.06.1995 do 29.09.2021 

2. Která jmenovitě určená osoba hradila či hradí nájemné nebo pachtovné za dočasné užívání 
pozemků parc. č. 164/35, parc. č. 316/10, parc. č. 316/53, parc. č. 667/1, parc. č. 656, parc. 
č. 78/5, parc. č. 86/10, parc. č. 164/30, parc. č. 132/12, parc. č. 164/35 a parc. č. 652  vše 
v k. ú. Rovné v období od 21.06.1995 do 29.09.2021 

3. Jaké a kým bylo sjednané roční nájemné či pacht, jaká byla průměrná roční sazba za 1ha 
zemědělských pozemků ve vlastnictví povinného subjektu v k. ú. Rovné za 1 kalendářní rok 
pro výše uvedené období pro každý rok tohoto období, pro výše uvedené pozemky bez 
výjimky 

4. Která jmenovitě určená osoba zařazená do orgánu obce (zdě městský úřad) zodpovídá za 
záležitosti nakládání s majetkem obce (zde město Bystřice nad Pernštejnem) v oblasti 
zemědělského pachtu pozemků v k. ú. Rovné 

 
Poskytnutí informace: 
1. – 3. Informace poskytnuty přípisem ze dne 09.09.2021 č. j. BYS 16957/2021.                                                                                                                        
4. Za záležitosti nakládání s majetkem města Bystřice nad Pernštejnem v oblasti 
zemědělského pachtu pozemků v k. ú. Rovné zodpovídá Ing. Ivan Buchta, pracovník odboru 
správy majetku a investic. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Jana Zítková 
oprávněná úřední osoba 
 

 


