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Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Vážený pane xxxxx,   

dne 14.12.2021 jsme obdrželi Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, na základě které se Statutárního města Přerova, jako vlastníka pozemků p.č. 

5466/219, p.č. 5466/217 a p.č. 5466/216, všechny v k.ú. Přerov, dotazujete: 

1. jaké má Statutární město Přerov finanční náklady na údržbu shora uvedených pozemků 

2. jaké jsou veškeré finanční náklady Statutárního města Přerova spojené s právním 

zastoupením v soudním sporu vedeném u Okresního soudu v Přerově pod  

č. 11C 25/2019. 

3. jaká finanční částka byla doposud Statutárním městem Přerovem poskytnuta a 

proplacena v souvislosti s projektem „Ovocná stezka“ 

K Vámi položené otázce číslo 1 Vám sděluji, že v roce 2020 proběhla na Vámi specifikovaných 

pozemcích 1x seč za částku 6.050,- Kč. V roce 2021 bylo ze strany Statutárního města Přerova 

financováno zatravnění rozorané části pozemku částkou 28.170,- Kč, za kosení trávy bylo dále 

vydáno 17.036,80 Kč 

K otázce číslo 2 týkající se nákladů Statutárního města Přerova na právní zastoupení v soudním 

sporu sděluji, že s tímto zastoupením nemáme žádné výdaje.  

 

 



K otázce číslo tři Vás informuji, že Statutární město Přerov v souvislosti s projektem „Ovocná 

stezka“ nechalo před samotnou výsadbou dřevin vytyčit průběh vlastnických hranic pozemků 

včetně jejich signalizace v terénu, za což byla provedena úhrada ve výši 27.951,- Kč a následně 

došlo k zaměření výsadby stromů na „Ovocné stezce“, a to za částku 8.760,- Kč 

 

S pozdravem 

       

                      Ing. xxxxx, v.r. 

  vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb  

            otisk úředního razítka  

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení:  

Mgr. xxxxx       

 

 

 

                                                                


