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DATOVOU SCHRÁNKOU  Úřad městské části Praha 13 
 Sluneční náměstí 2580/13 
 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
  
 ID datové schránky: zv6bsur 
DATUM: 14. 5. 2017 
  
 
Věc:  žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím 
 

Vážení, 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“), si dovoluji obrátit se na Vás se žádostí o poskytnutí níže specifikovaných 
informací. 

Pro úplnost upřesňuji, že důvodem mé žádosti není spor (a to ani hrozící či budoucí) ve vztahu 
k Vašemu úřadu, nýbrž snaha o získání informací o obvyklých cenách uplatňovaných na území 
městských částí hl. m. Prahy. 

Dále uvádím, že žádost se týká pouze pronájmu pozemků, a to pronájmů za komerčním  
i nekomerčním účelem, nikoli již jiných nemovitostí (např. nebytových prostor, bytů apod.) 

Tímto žádám o: 

1) Informaci o výši nájmů uplatňovaných Vaší městskou částí u pozemků v těchto případech: 
 
 

způsob užívání 
 Cena za 1 m2 / rok   
(pozn.: dlouhodobý nájem) 

cvičiště motorových vozidel (autoškola)    

cvičiště psů    

golfové hřiště (odpaliště, dráhy, jamkoviště / pod 
budovami / cesty, parkoviště / doprovodné plochy, 
zeleň)    

informační poutač (pro drobné podnikatele ‐ např. 
řemesla, služby, restaurace 

  

odpadní nádoby bytových domů    

parkovací stání na komunikaci pro fyzické osoby / 
právnické osoby    

parkovací stání ve vnitroblocích pro fyzické osoby / 
právnické osoby    

parkoviště komerční (hlídané ‐ placené)    

plakátovací plochy    

pod budovou (komerční / nekomerční)    

pod bytovým domem    

pod garáží    

prodejní stánek    

průchod    

přesah zateplení domu, pod balkony, přesah střechy 
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přístupová cesta (ke garáži, k bytovému domu, k 
nebytovému prostou)    

reklama (billboardy, bigboardy ‐ jednostranné, 
oboustranné, neosvětlené, osvětlené, světelné 

  

sportovní areál (plocha sportoviště, doprovodné 
plochy, pod budovou) (pozn.: mimo golf)    

využití k investiční výstavbě (developeři)    

zahrada / zeleň u rodinného domu (připlocená plocha) 
  

zahrádka pro pěstování ovoce, zeleniny, květin 
  

zahrádka pro rekreaci (chata)    

zahrada školní ‐ MŠ, ZŠ    

zahrádkářská osada ‐ Svaz zahrádkářů    

zeleň kolem bytových domů (např. SVJ)   

  

způsob užívání 
 Cena za 1 m2 / den   
(pozn.: krátkodobý nájem) 

stavební zábor - lešení, stavební materiál ( 

stavební zábor - realizace inženýrských sítí  

stavební zábor - realizace sjezdu na komunikaci, 
chodníků  

 
 
Nejsou-li některé z uvedených položek na Vaší městské části doposud realizovány, uveďte laskavě 
ceny nájmů, jaké byste uplatnili v případě, že byste byli o takovýto pronájem požádáni. 
 
 

2) Má Vaše městská část stanoven pro své potřeby ceník poplatků nebo jinak stanovené ceny a výše 
nájmů pozemků ve smyslu bodu 1) výše (stanovenu jejich závaznou výši)?  
Pokud ano, prosím o jejich poskytnutí. 
 

3) Pokud nedisponujete údaji pro potřeby dle bodu 1) anebo podklady dle bodu 2) výše, prosím o 
sdělní, jak v takových případech Vaše městská část postupuje a jakým způsobem, či jaké ceny 
stanuje pro jednotlivé případy. 
 
 

Bude-li Vámi v odpovědi či poskytnuté informaci odkazováno na jakýkoliv předpis upravující postup 
Vašeho úřadu v dotazované věci zpracovaný Vaším úřadem či nadřízeným orgánem apod. (např. 
pravidla, metodika, doporučení, směrnice apod.), žádám pak také o jejich poskytnutí. Poskytovat není 
nutno právní předpisy vydané ve sbírce zákonů a nařízení vlády (postačí pouze jejich konkrétní 
uvedení). 

 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o postupy a předpisy subjektu veřejné správy mající vliv na 
příjmy (potažmo i výdaje) veřejného rozpočtů a dle nichž je postupováno, nejedná se o nově 
vytvářenou informaci ani o dotaz na budoucí rozhodnutí nebo vytváření nových rozhodnutí či informací 
povinného subjektu a povinný subjekt je tak povinen požadované informace poskytnou v celém 
požadovaném rozsahu. 
 
Tímto žádám o přímé a ucelené poskytnuti informace, nikoliv jen případný odkaz na některý 
zveřejněný dokument nebo obsah jiného dokumentu (není-li v žádosti výslovně uvedeno jinak). 
Dokumenty poskytněte zejména v elektronické podobě a to, v elektronickém strojově čitelném 





způsob užívání  Cena za 1 m2 / rok   
(pozn.: dlouhodobý nájem) 

cvičiště motorových vozidel (autoškola)   
cvičiště psů   
golfové hřiště (odpaliště, dráhy, jamkoviště / pod 
budovami / cesty, parkoviště / doprovodné plochy, 
zeleň)   

informační poutač (pro drobné podnikatele - např. 
řemesla, služby, restaurace 

  
odpadní nádoby bytových domů   
parkovací stání na komunikaci pro fyzické osoby / 
právnické osoby   
parkovací stání ve vnitroblocích pro fyzické osoby / 
právnické osoby   
parkoviště komerční (hlídané - placené)   
plakátovací plochy   
pod budovou (komerční / nekomerční)   
pod bytovým domem   
pod garáží   
prodejní stánek   
průchod   

přesah zateplení domu, pod balkony, přesah střechy 
  

přístupová cesta (ke garáži, k bytovému domu, k 
nebytovému prostou)   

reklama (billboardy, bigboardy - jednostranné, 
oboustranné, neosvětlené, osvětlené, světelné 

  
sportovní areál (plocha sportoviště, doprovodné 
plochy, pod budovou) (pozn.: mimo golf)   
využití k investiční výstavbě (developeři)   

zahrada / zeleň u rodinného domu (připlocená plocha) 
  

zahrádka pro pěstování ovoce, zeleniny, květin 
  

zahrádka pro rekreaci (chata)   
zahrada školní - MŠ, ZŠ   
zahrádkářská osada - Svaz zahrádkářů   
zeleň kolem bytových domů (např. SVJ)  
  

způsob užívání  Cena za 1 m2 / den   
(pozn.: krátkodobý nájem) 

stavební zábor - lešení, stavební materiál  
stavební zábor - realizace inženýrských sítí  
stavební zábor - realizace sjezdu na komunikaci, 
chodníků  
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Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/VOKS/2017 235011217 
 
 

Vážený  
 

městská část Praha 13 obdržela 15. května 2017 Vaši žádost o informace týkající se výše 
nájmů. Tabulku, která nám v této věci od Vás přišla, jsme doplnili o dostupné informace a 
zároveň Vám posíláme Usnesení rady č. UR 363/2001, které nájmy pozemků ve správě MČ 
Praha 13 ošetřuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice Hoffmannová 
vedoucí odboru kancelář starosty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městská část Praha 13 IČ: 00241687 Tel. ústředna: 235 011 111 epodatelna@p13.mepnet.cz 
Sluneční nám. 2580/13 
158 00 Praha 5 

DIČ: CZ00241687 Tel.: 235 011 203, 235 011 212 

Fax: 235 514 661 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 
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způsob užívání  Cena za 1 m2 / rok  
(pozn.: dlouhodobý nájem)

cvičiště motorových vozidel (autoškola)  nespadá pod MČ Praha 13
cvičiště psů  nespadá pod MČ Praha 13
golfové hřiště (odpaliště, dráhy, jamkoviště / pod 
budovami / cesty, parkoviště / doprovodné plochy, 
zeleň)  nespadá pod MČ Praha 13

informační poutač (pro drobné podnikatele - např. 
řemesla, služby, restaurace  reklamní zařízení s plochou do 2m2, 

místní poplatek 30,- Kč/m2/den
odpadní nádoby bytových domů  nespadá pod MČ Praha 13
parkovací stání na komunikaci pro fyzické osoby / 
právnické osoby

 vyhrazení trvalého parkovacího místa, 
místní poplatek 10,- Kč/m2/den

parkovací stání ve vnitroblocích pro fyzické osoby / 
právnické osoby

 vyhrazení trvalého parkovacího místa, 
místní poplatek 10,- Kč/m2/den

parkoviště komerční (hlídané - placené)

30,- Kč/m2/rok
MČ  Praha  13  byl  svěřen  hlavním 
městem  Prahou  do  správy  pozemek 
s parkovištěm  vč.  uzavřené  nájemní 
smlouvy 

plakátovací plochy

 v některých případech mohou spadat:
reklamní zařízení s plochou do 2m2, 
místní poplatek 30,- Kč/m2/den
reklamní zařízení s plochou nad 2m2, 
místní poplatek 50,- Kč/m2/den

pod budovou (komerční / nekomerční)  nespadá pod MČ Praha 13
pod bytovým domem  nespadá pod MČ Praha 13
pod garáží  nespadá pod MČ Praha 13

prodejní stánek

15 Kč/m2/den
cena za pronájem  je stanovena dle 
MHMP a je shodná s místním 
poplatkem 
skládací stánek či prodejní pult, 
místní poplatek 30,- Kč/m2/den
stabilní stánek trvale umístěný, místní 
poplatek 15,- Kč/m2/den

průchod  nespadá pod MČ Praha 13

přesah zateplení domu, pod balkony, přesah střechy
 nespadá pod MČ Praha 13

přístupová cesta (ke garáži, k bytovému domu, k 
nebytovému prostou)  nespadá pod MČ Praha 13
reklama (billboardy, bigboardy - jednostranné, 
oboustranné, neosvětlené, osvětlené, světelné

rozměr tvar
5,1x2,4m ve tvaru V
5,1x2,4m oboustr.
5,1x2,4m jednostr.
9,6x3,6m oboustr.
9,6x3,6m ve tvaru V
5,4x2,7m ve tvaru V
5,4x2,7m jednostr.
3x3x6m ve tvaru A



2x3x6m ve tvaru V
do 2x1m jednostr.
dle usnesení RMČ č. UR 625/2007

reklamní zařízení s plochou nad 2m2, 
místní poplatek 50,- Kč/m2/den

sportovní areál (plocha sportoviště, doprovodné plochy, 
pod budovou) (pozn.: mimo golf)

 hřiště 1-350,- Kč/hod – nutno 
konzultovat osobně

využití k investiční výstavbě (developeři)  

zahrada / zeleň u rodinného domu (připlocená plocha) 120,-/m2/rok
dle znaleckého posudku 

zahrádka pro pěstování ovoce, zeleniny, květin
 nespadá pod MČ Praha 13

zahrádka pro rekreaci (chata)  nespadá pod MČ Praha 13
zahrada školní - MŠ, ZŠ  nelze pronajmout

zahrádkářská osada - Svaz zahrádkářů
5 Kč/m2/rok
na základě usn. Rady HMP č. 21 ze 
dne 13.1.1998 

zeleň kolem bytových domů (např. SVJ) viz. Usnesení Rady MČ Praha 13
 

způsob užívání  Cena za 1 m2 / den  
(pozn.: krátkodobý nájem)

stavební zábor - lešení, stavební materiál 10 Kč/m2/den  pro fyzické osoby a 
právnické  osoby ve vlastnictví  HMP
20 Kč/m2/den pro ostatní  PO
Usnesení UR 363/2001  ze dne 
9.5.2001
místní poplatek 10,- Kč/m2/den

stavební zábor - realizace inženýrských sítí 10 Kč/m2/den  pro fyzické osoby a 
právnické  osoby ve vlastnictví HMP
20 Kč/m2/den pro ostatní  PO
Usnesení UR 363/2001  ze dne 
9.5.2001
místní poplatek 10,- Kč/m2/den

stavební zábor - realizace sjezdu na komunikaci, 
chodníků

připojení na komunikaci na základě 
souhlasu
místní poplatek 10,- Kč/m2/den

PS – místní poplatek se platí pouze za užití veřejného prostranství (neomezeně přístupného).
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