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Věc: Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění 

 
 

Město Adamov, Pod Horkou 101/2, Adamov obdrželo dne 13.5.2020 žádost firmy o poskytnutí 
informací,      
 
Bod 1 a 2: 
a to zaslání smluv (nájemních či jiných), na základě kterých využívá společnost MOREFREE 
s.r.o. pozemky města Adamov. Požadujeme smlouvy, na základě kterých společnost 
MOREFREE s.r.o. využívá uvedené pozemky nyní, po dobu stavby. 
Jedná se o tyto pozemky: 
1. pozemek parc.č. 238/33 – skladování 
2. pozemek parc.č. 238/1 – skladování, parkování a stavební buňky 
 
Bod 3 a 4: 
3. pozemek parc.č. 238/34 – dřevěná dělící stěna se nachází na pozemku města Adamov za 

halou na parcele parc.č. 365/1 – pro přehlednost zasíláme zabírané pozemky vyznačené 
v přiložené mapce a zároveň posíláme naše vyznačené věcné břemeno, jak pro Vás, tak pro 
Městskou policii, aby mohla konat. 

4. pozemek parc.č. 73/3 – navážka na hřišti. Pokud je pozemek v nájmu 3. strany, a to FK 
Adamov, žádáme tedy o doložení této nájemní smlouvy mezi městem Adamov a FK 
Adamov. 

 
Bod 5: 
Nájemní smlouvy na využívání pozemků parc.č. 73/5, 73/10, 73/11, 73/4 – které jsou využívány 
k parkování a odstavování vozidel výše uvedené společnosti. 
Chceme vyřešit vzniklou situaci, kde naše společnost má na výše uvedených pozemcích věcná 
břemena na průjezd a průchod a tato břemena nemůže využívat z důvodu záboru výše 
uvedenými společnostmi. 
 
 
 

 
Tajemník 

V Adamově dne: 
27.5.2020 
 

Vaše značka:               Vyřizuje:  
PhDr. Kubenová 

 
 
 
 

MĚSTO ADAMOV  

Městský úřad, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 

Naše značka:  
MěÚ/1685/20/TAJ  
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K bodu 4: 
 

V příloze vám zasíláme 2 nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Adamov a FK Adamov. 
 
 
K bodu 1 a 2: 

Rozhodnutí o odmítnutí odpovědi 
 
Město Adamov, jako povinný subjekt, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o 
svobodném přístupu k informacím a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) o žádosti firmy zastoupené jednatelem, o poskytnutí informace 
ze dne 13. 5. 2020, vedenou pod č.j.: MěÚ/1507/20/TAJ, požadující výše uvedené informace: 
zaslání smluv (nájemních či jiných), na základě kterých využívá společnost MOREFREE s.r.o. 
pozemky města Adamov.  
Jedná se o tyto pozemky: 

1. pozemek parc.č. 238/33 
2. pozemek parc.č. 238/1 

Odpověď se v rozsahu bodu 1 a 2 odmítá. 
 

Odůvodnění 
 
V případě bodu 1 a 2 - požadované informace v žádosti ze dne 13.5.2020 vám již byly zaslány 
v předchozí odpovědi na vaši žádost. 
Město Adamov žádné další smlouvy s uvedenou společností k uvedeným pozemkům nemá 
v současné době uzavřeny. Společnost tyto pozemky ke skladování a parkování využívá na 
základě zaplaceného záboru. Doklady o této skutečnosti jsou součástí stavební dokumentace a 
tyto úkony jsou v kompetenci stavebního úřadu. Je tedy možné si tyto informace vyžádat nebo 
prohlédnout ve stavební dokumentaci stavby na místním stavebním úřadě. 

 
 
K bodu 3 a 4: 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí odpovědi 
 
Město Adamov, jako povinný subjekt, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o 
svobodném přístupu k informacím a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) o žádosti firmy zastoupené jednatelem, o poskytnutí informace 
ze dne 13. 5. 2020, vedenou pod č.j.: MěÚ/1507/20/TAJ, požadující výše uvedené informace: 
zaslání smluv (nájemních či jiných), na základě kterých využívá společnost MOREFREE s.r.o. 
pozemky města Adamov.  
Jedná se o: 
3. pozemek parc.č. 238/34 – dřevěná dělící stěna se nachází na pozemku města Adamov za 

halou na parcele parc.č. 365/1 – pro přehlednost zasíláme zabírané pozemky vyznačené 
v přiložené mapce a zároveň posíláme naše vyznačené věcné břemeno, jak pro Vás, tak pro 
Městskou policii, aby mohla konat. 

Odpověď se v rozsahu bodu 3 odmítá. 
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Odůvodnění 
 
Stále z dotazu není jasné, na co vlastně se žadatel ptá. Je–li dotaz směřován na skutečnost, že 
existuje nějaká dělící stěna na rozhraní pozemku ve vlastnictví města Adamova a pozemku ve 
vlastnictví firmy MOREFREE s.r.o., pak město Adamov jako povinný subjekt nerozumí podstatě 
dotazu. Není tedy jasné, na co vlastně odpovědět. Povinný subjekt nerozumí, v čem spočívá 
problém dělící stěny mezi pozemkem města Adamova a pozemkem firmy MOREFREE s.r.o.  
Současně není v katastru nemovitostí vyznačeno na těchto pozemcích parc.č. 238/34 a 238/64 
žádné břemeno firmy, tedy není jasné, čemu je zde na těchto pozemcích (tj. města Adamova a 
firmy MOREFREE s.r.o.) vlastně žadateli bráněno. 
 

 
K bodu 5: 

Rozhodnutí o odmítnutí odpovědi 
 
Město Adamov, jako povinný subjekt, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), rozhodlo v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o 
svobodném přístupu k informacím a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) o žádosti firmy zastoupené jednatelem, o poskytnutí informace 
ze dne 13. 5. 2020, vedenou pod č.j.: MěÚ/1507/20/TAJ, požadující výše uvedené informace: 
zaslání smluv (nájemních či jiných), na základě kterých využívá společnost MOREFREE s.r.o. 
pozemky města Adamov.  
Jedná se o: 
nájemní smlouvy na využívání pozemků parc.č. 73/5, 73/10, 73/11, 73/4 – které jsou využívány 
k parkování a odstavování vozidel výše uvedené společnosti. 
Chceme vyřešit vzniklou situaci, kde naše společnost má na výše uvedených pozemcích věcná 
břemena na průjezd a průchod a tato břemena nemůže využívat z důvodu záboru výše 
uvedenými společnostmi. 
 

Odůvodnění 
 
Nájemní smlouvy k uvedeným pozemkům neexistují. 
 
Pozemky: 
− parc.č. 73/5 – jedná se o druh pozemku ostatní plocha, nejsou evidovány žádné způsoby 

ochrany a žádná omezení vlastnického práva, 
− parc.č. 73/10 – jedná se o druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nejsou 

evidovány žádné způsoby ochrany; omezení vlastnického práva – věcné břemeno chůze a 
jízdy 

− parc.č. 73/11 – jedná se o druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nejsou 
evidovány žádné způsoby ochrany; omezení vlastnického práva – věcné břemeno chůze a 
jízdy 

− parc.č. 73/4 – jedná se o druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nejsou evidovány 
žádné způsoby ochrany; omezení vlastnického práva – věcné břemeno (podle listiny). 
 

Na těchto komunikacích lze volně parkovat odstavená vozidla. Vaší firmě nebrání a ani 
v minulosti nijak nebránila zde odstavená jakákoliv vozidla, tj. např. ani vozidla fotbalistů či 
fanoušků fotbalových utkání, vozidla případného úklidu komunikace či úklidu prostranství apod. 
ve výkonu vašeho práva chůze ani jízdy na těchto pozemcích. Dokladem je fakt, že jste dosud 
vůči jakýmkoli jiným vozidlům nikdy nevznášeli žádné námitky, tedy vám až dosud pohyb a 
parkování vozidel na těchto pozemcích nevadil, nebránil žádnému uplatnění práva chůze či jízdy 
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apod. Nerozumíme tomu, k čemu je dotaz směřován a na co vlastně má být odpovězeno. Na 
pozemcích typu ostatní plocha lze volně parkovat a není tím porušován žádný zákaz. 
Na pozemek a k objektu vaší firmy na pozemku  parc.č. 365/1 je zachován volný průjezd i chůze 
přes most nad řekou Svitavou.  
 

P o uče n í  
 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ust. § 16 a ust. §20 odst. 4 zákona 
o svobodném přístupu k informacím a v souladu s § 81 a násl. správního řádu, ve lhůtě do 15 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním 
učiněným u Města Adamov. Pokud si adresát písemnost nevyzvedne v 10 denní úložné lhůtě, 
považuje se písemnost za doručenou. 

 
 

S pozdravem 
 
 

 
PhDr. Vlasta Kubenová 

tajemnice  
 

 
 
 

 
Příloha: 
1. Smlouva o pronájmu nemovitosti č. 02/2007/PP  – 3 listy 
2. Smlouva o pronájmu nemovitosti č. 03/2007/PP  – 2 listy 

 
 

 
 


