
MĚSTO JESENÍK 
  MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 

Útvar tajemníka 
 

 

Tel.: 584 498 151 e-mail: olga.hondlova@mujes.cz  www.jesenik.org 
Masarykovo nám 167/1, 790 01 Jeseník  1/1 

 
Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 30/2019 
Č .j.: MJ/60454/2019 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 18.11.2019 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odde lení  majetku z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
 
Žádost o sdělení: 
 
Žádost o poskytnutí informace o cenách pronájmu obecních pozemků – kopie, celkem tří až čtyř nájemních 
smluv uzavřených v minulém období a to bez ohledu na termín uzavření a ukončení nájemní smlouvy. Jedná 
se o pronajaté pozemky, jejichž součástí nejsou stavby (domy, vedlejší stavby, chaty, jiné stavby apod., 
součástí pronajatého pozemku může být zpevněná plocha). 
 
 
 
K žádosti bylo sděleno: 
 
Dle telefonického hovoru zasíláme v příloze tabulku aktuálních sazeb za nájem pozemků ve vlastnictví 
města Jeseník. Uvedené sazby byly sválené radou města a jsou platné od 1.8.2011 (mimo poslední sazbu 
k podnikatelským účelům).  
 
Pacht zemědělských pozemků - tato sazba byla navýšena s účinností od 1.1.2020 (do této doby platí 
sazba 500 Kč za jednu uzavřenou smlouvu), schváleno radou města na 33. zasedání, konaném dne 
18.11.2019.  
 
Nově máme sazbu za nájem k podnikatelským účelům - 30 Kč/m2/rok, tato sazba je účinná od 
18.11.2019, schváleno radou města na 33. zasedání, konaném dne 18.11.2019.  
 
V další příloze zasílám sazby platné do července 2011. 
 
Přílohy: 

 Sazby za užívání pozemků ve vlastnictví města Jeseník 
 Sazby do července 2011 

 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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