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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

 
Dle informačního zákona žádám o následující informace:  

 

a) poskytnutí přílohy (další list nabídky) nabídky spol. NEORENT a.s., se sídlem Pavlínka 

4/5, 784 01 Litovel, IČO: 27835847 (dále jen „spol. NEORENT“), kterou tato společnost 

podala Městu Litovel dne 6.5.2020 na odkup pozemků v lokalitě Pavlínka, v k.ú. Litovel; 

na základě mojí žádosti o informace ze dne 29.07.2020 byl poskytnut pouze jeden list 

této nabídky, nikoliv celá nabídka  

b) sdělení, jaká územní a stavební řízení byla v posledních třech letech od podání této 

žádosti vedena ohledně pozemků (tj. pozemku p. č. 291/4, výměra 78 m2, orná půda, p. č. 

293/2, výměra 970 m2, orná půda, p. č. 293/3, výměra 1076 m2, orná půda, p. č. 293/4, 

výměra 1044 m2, orná půda, p. č. 293/5, výměra 1022 m2, orná půda, p. č. 293/6, výměra 

1014 m2, orná půda, p. č. 293/7, výměra 1011 m2, orná půda, p. č. 293/8, výměra 1011 

m2, orná půda, p. č. 293/9, výměra 1169 m2, orná půda, p. č. 293/11, výměra 1267 m2, 

orná půda, p. č. 293/12, výměra 1002 m2, orná půda, p. č. 293/13, výměra 1001 m2, orná 

půda, p. č. 293/14, výměra 1001 m2, orná půda, p. č. 293/15, výměra 1001 m2, orná 

půda, p. č. 293/16, výměra 1146 m2, orná půda, p. č. 293/18, výměra 1037 m2, orná 

půda, p. č. 294, výměra 236 m2, orná půda, p. č. 833/3, výměra 1137 m2, orná půda, p. č. 

833/5, výměra 737 m2, orná půda, p. č. 293/17, výměra 1941 m2, orná půda, p. č. 842, 

výměra 3004 m2, orná půda, p. č. 293/19, výměra 606 m2, orná půda, to vše v 

katastrálním území Litovel, dále jen „Pozemky“) a kdo byl žadatelem v těchto řízeních a 

zda a kdy a jakým způsobem Město Litovel (a kterýkoli jeho orgán, vč. starosty a 

městského úřadu) udělilo souhlas s využitím Pozemků a umístěním stavby/staveb; pokud 

o takovém souhlasu rozhodl orgán města, žádám poskytnutí všech rozhodnutí a 

veškerých podkladových materiálů pro toto rozhodnutí  

c) poskytnutí kopie urbanistické studie lokality Pavlínka pro II. etapu výstavby rodinných 

domů, která byla Městem Litovel objednána objednávkou č. OBJ/0179/2018/VYS od 

dodavatele Ing. arch. Lukáš Doubrava, IČO: 69695113 (dále jen „Studie“)  

d) sdělení, zda a kdy byl spol. NEORENT Městem Litovel (či kterýmkoli jeho orgánem, vč. 

starosty a městského úřadu) poskytnut znalecký posudek č. 7364-007/20, vyhotovený 

znalcem Ing. Štefanem Gibalem (spol. NEORENT se na tento posudek odkazuje ve své 

nabídce ze dne 6.5.2020)  

e) sdělení, zda a kdy byla Městem Litovel (či kterýmkoli jeho orgánem, vč. starosty a 

městského úřadu) Studie poskytnuta spol. NEORENT (spol. NEORENT se na tuto Studii 

odkazuje ve své nabídce ze dne 6.5.2020)  

f) sdělení, kdo a kdy jednal za město Litovel (tj. zaměstnanec města, orgán města, vč. 

starosty a městského úřadu) se spol. NEORENT o prodeji Pozemků a/nebo realizaci 

projektu přípravy Pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů  

g) poskytnutí veškeré komunikace Města Litovel (a všech jeho orgánů, vč. starosty a 

městského úřadu) se Státním pozemkovým úřadem ohledně směny či odkupu Pozemků 

(o jednání se Státním pozemkovým úřadem a dotčených pozemcích se hovoří v důvodové 

zprávě k usnesení zastupitelstva Města Litovel ze dne 25.6.2020)  



 

 

h) poskytnutí veškerých podkladových materiálů, zápisu z jednání pro pracovní jednání 

zastupitelstva, na němž byla projednávána otázka prodeje Pozemků a zveřejnění záměru 

na prodej Pozemků (o pracovním jednání zastupitelstva se hovoří v zápisu z jednání 

zastupitelstva ze dne 25.6.2020), jakož i seznam zastupitelů, kteří se tohoto pracovního 

jednání zúčastnili  

i) poskytnutí důvodové právy a zápisu z jednání k usnesení zastupitelstva Města Litovel č. 

ZM/12/9/2019, ze dne 19.9.2019  

j) neanonymizované zápisy z jednání zastupitelstva Města Litovel ze dne 21.5.2020 a ze 

dne 25.6.2020; ze zápisů, které byly poskytnuty na základě mojí žádosti o informace ze 

dne 29.07.2020 byla jména jednotlivých zastupitelů anonymizována, ačkoliv k tomu není 

žádný zákonný důvod, ani nebylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí jmen a příjmení 

jednotlivých zastupitelů  

 

 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

 

K části žádosti uvedené pod bodem a) Vám poskytujeme  

- druhý list nabídky spol. NEORENT a.s. se sídlem Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel, IČO: 

27835847 (dále jen „spol. NEORENT“) k její žádosti ze dne 6. 5. 2020. 

 

K části žádosti uvedené pod bodem b) podle které požadujete „sdělení, jaká územní a stavební 

řízení byla v posledních třech letech od podání této žádosti vedena ohledně dále uvedených 

pozemků a kdo byl žadatelem v těchto řízeních a zda a kdy a jakým způsobem Město Litovel 

udělilo souhlas s využitím pozemků a umístěním stavby/staveb….“ sdělujeme, že stavební úřad, 

tj. MěÚ Litovel, odbor výstavby v posledních třech letech od podání žádosti nevedl žádné 

územní ani stavební řízení. 

 

K části žádosti uvedené pod bodem c) Vám poskytujeme 

- kopii urbanistické studie lokality Pavlínka pro II. etapu výstavby rodinných domů od 

dodavatele Ing. Arch. Lukáše Doubravy, IČO 69695113 

 

K části žádosti uvedené pod bodem d) podle které požadujete „sdělení, zda a kdy byl spol. 

NEORENT Městem Litovel poskytnut znalecký posudek č. 7364-007/20 vyhotovený znalcem 

Ing. Štefanem Gibalou“, sdělujeme, že předmětný materiál byl uložen v kanceláři místostarosty 

k nahlédnutí. 

 

K části žádosti uvedené pod bodem e) podle které požadujete „sdělení, zda a kdy byla Městem 

Litovel studie poskytnuta spol. NEORENT“ sdělujeme, že předmětný materiál byl uložen 

v kanceláři místostarosty k nahlédnutí. 

 

K části žádosti uvedené pod bodem f) podle které požadujete „sdělení, kdo a kdy jednal za 

Město Litovel se spol. NEORENT o prodeji pozemků anebo realizaci projektu přípravy pozemků 

pro individuální výstavbu rodinných domů“ sdělujeme, že město Litovel o návštěvách občanů a 

zástupců právnických osob nevede žádnou evidenci. 

 

K části žádosti uvedené pod bodem g) Vám poskytujeme  

 

 

 

 



- žádost města Litovle ze dne 14. 10. 2019 na Státní pozemkový úřad o realizaci směny 

nemovitostí vč. „Žádosti o realizaci směny nemovitostí“. 

- žádost Státního pozemkového úřadu ze dne 17. 2. 2020 na město Litovel o doplnění 

podkladů 

- sdělení Městského úřadu Litovel, odboru výstavby ze dne 28. 4. 2020, adresované 

Státnímu pozemkovému úřadu. 

 

K části žádosti uvedené pod bodem h) podle které požadujete „poskytnutí veškerých 

podkladových materiálů, zápisu z jednání pro „pracovní jednání zastupitelstva“, na němž byla 

projednávána otázka prodeje pozemků a zveřejnění záměru na prodej pozemků, jakož i seznam 

zastupitelů, kteří se tohoto pracovního jednání zúčastnili“ sdělujeme, že zákon o obcích „nezná 

institut pracovního jednání zastupitelstva“, a protože se jedná o neformální setkání neexistují ani 

podkladové materiály, ani zápis a ani prezenční listina přítomných. 

 

K části žádosti uvedené pod bodem i) Vám poskytujeme  

- důvodovou zprávu  

- zápis z jednání k usnesení zastupitelstva ze dne 19. 9. 2019. 

 

K části žádosti uvedené pod bodem j) Vám poskytujeme 

- zápis z jednání zastupitelstva ze dne 21. 5. 2020 

- zápis z jednání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2020 

 

Uvedené informace včetně příloh byly žadateli zaslány do datové schránky. 

 

 

Informaci zpracoval:  

19. 2. 2021 JUDr. Marie Mazánková, právník města Litovel 


