
Informace o doručené žádosti na městský úřad 

Informace poskytl: 07.09.2020, Mgr. Monika Krykorková - tajemnice 
Zveřejněno dne: 07.09.2020 

Předmět žádosti: 
Žadatel se dne 24.08.2020 obrátil na město Rýmařov, jako příslušný povinný subjekt dle 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací:   

1) Kdy může dojít k nabídce pronájmu nebytových prostor 
Odpověď: K nabídce pronájmu nebytových prostor dochází v situaci, kdy se daný nebytový 
prostor uvolní (např. zanikl nebo zanikne předchozí užívací vztah) a město nemá s prostorem 
jiné záměry. Dochází tak v souladu se zákonem o obcích ke zveřejní záměru pronájmu na úřední 
desce a z přijatých nabídek je vybírán nájemce. Pokud se nikdo nepřihlásí, je záměr vyvěšován 
opakovaně. Pro oblast pronajímání nemovitého majetku města má město vydány příslušná 
pravidla, která jsou dostupná na stránkách města pod odkazem 
https://www.rymarov.cz/prodej-pronajem-sluzebnosti/68-pronajem-majetku-mesta/1049-
pronajimani-nemoviteho-majetku-mesta. 
 
2) Kdy úřad vydává povolení ke zvláštnímu užívání komunikace za účelem provádění 
stavebních prací 
Odpověď: Správní řízení úřad zahájí na základě žádosti žadatele a doložením podkladů pro 
vydání rozhodnutí dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3) Kdy a za jakých podmínek vydává úřad „Závazek o záručních podmínkách a vyjádření 
(souhlas) vlastníka komunikace 
Odpověď: Na základě žádosti investora stavby v místní komunikaci, vydává vlastník této MK 
vyjádření (souhlas) ke stavbě včetně záručních podmínek. 
 
4) Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování 
Odpověď: Podmínky velikosti parkovacího stání jsou stanoveny v ČSN 73 6056. 
 
5) Kolik je vyhrazeno parkovacích míst pro vozíčkáře 
Odpověď: Na každé parkovací ploše jsou vyhrazeny parkovací místa pro vozíčkáře podle § 4 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6) Jaká je cena za parkování na 1 hodinu 
Odpověď: Dle ceníku, který je přílohou nařízení města č. 02/2013, o placeném stání na místních 
komunikacích je stanovena cena 10 Kč / 1 hod. 
 
7) Kdy úřad povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a za jakých právních podmínek 
Odpověď: Kácení zeleně rostoucí mimo les je upraveno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění. Zákon přesně vymezuje kdo, kdy a za jakých podmínek může 
podat žádost o kácení a také který úřad je příslušný k jejímu vyřízení. 
 
8) Kdy může úřad poskytnout ze svého rozpočtu na žádost žadatele dotaci 

https://www.rymarov.cz/prodej-pronajem-sluzebnosti/68-pronajem-majetku-mesta/1049-pronajimani-nemoviteho-majetku-mesta
https://www.rymarov.cz/prodej-pronajem-sluzebnosti/68-pronajem-majetku-mesta/1049-pronajimani-nemoviteho-majetku-mesta


Odpověď: Městský úřad není subjektem s právní osobností, ale je orgánem obce (města), proto 
nemůže poskytovat dotace. Poskytování dotací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a dalšími 
právními předpisy. Oba zmiňované právní předpisy konkrétně upravují podmínky a náležitosti 
žádosti o dotaci a kompetence příslušných orgánů (zastupitelstva nebo rady). 
 
9) Kdy a za jakých právních podmínek může úřad podat nabídku k prodeji nepotřebné věci 
Odpověď: Městský úřad, na základě zmocnění rady města, vnitřního předpisu a rozhodnutí 
likvidační komise, podává nabídku k prodeji nepotřebné věci v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
10) Od kdy je možné žádat o podporu z programu COVID – nájemné, kým je program 
notifikován a kdo tuto výzvu zveřejňuje 
Odpověď: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu pro program podpory podnikatelů 
postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 
„COVID - Nájemné“ (dále jen Výzva), na základě které je oprávněným žadatelům vyplacena 
podpora ve výši 50 % nájemného za období duben, květen a červen 2020. Žadatelé tedy musí 
před podání žádosti těchto 50 % nájemného uhradit. Oprávněným žadatelem je podnikatel, 
kterému byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v 
provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020. 
Další informace naleznete na stránkách MPO: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ 
 
11) Kolik ročně evidujete církevních sňatků, dle jakého platného právního předpisu, s jakou 
délkou čekání? 
Odpověď: Matrika Rýmařov v roce 2018 zaevidovala 4 církevní sňatky, v roce 2019 byly 
evidovány církevní sňatky 3. Při evidování církevních sňatků je postupováno v souladu se 
zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Zaevidování církevního sňatku probíhá na počkání.   
 
12) Kolik má město turistických informačních center, v jakém úseku ulic se nachází a o 
jakou složku se jedná 
Odpověď: Město provozuje jedno turistické informační středisko prostřednictvím příspěvkové 
organizace Městské muzeum Rýmařov, p.o. Informační centrum bylo zřízeno sídlí v budově 
městského muzea na náměstí Míru 6, tj. v centru města. Turistické informační centrum splňuje 
standard služeb dle Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR. 
Cílem informačního centra je především poskytovat informace a propagovat město Rýmařov a 
jeho okolí. Spolupracuje se Sdružením obcí Rýmařovska a podílí se na správě internetových 
stránek www.rymarovsko.cz , spolupracuje s Euroregionem Praděd. V rámci projektu "Rozvoj 
informačních a komunikačních technologií v regionech" bylo při muzeu zřízeno internetové 
středisko a knihovna. Od roku 2012 byla při informačním centru díky projektu "Rýmařovskem 
na kole" zřízena také půjčovna kol.  
Poskytované služby 
- informace o Rýmařově a regionu - o přírodních, historických a kulturních památkách, o 
ubytovacích a stravovacích zařízeních, o službách, firmách a organizacích v regionu 
- poskytuje propagační a informační materiály z regionů 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/


- informace o jízdních řádech MHD, ČD a ČSAD 
- prodej plánů měst, turistických map, cyklomap a zimních map, průvodců, různých 
publikací, knih a pohledů 
- prodej jízdenek STUDENT AGENCY 
- prodej měsíčníku regionu Rýmařovska "Rýmařovský horizont" 
- prodej suvenýrů s logem města a drobného dárkového zboží - keramika, ručně 
malované sklo, svíčky, čaje, korálky apod. 
- předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce, vstupenek Ticket Art a do 
rýmařovského kina 
- rezervace sportovního areálu v Rýmařově 
- kopírování, laminování, kroužková vazba 
- prodej karet Olomouc region Card 
- prodej a vystavení průkazů Arriva a čipové karty ODIS 
 
13) Kolik je za rok podáno odvolání k právní úpravě zákona č. 106/1999 Sb., a dále k tomuto 
právnímu předpisu se vyhoví, zamítne, kolik je za rok vydáno rozhodnutí 
Odpověď: Ročně je vydáno v průměru jedno až dvě rozhodnutí, vesměs se jedná o částečné 
odmítnutí žádosti z důvodu ochrany osobních údajů. Odvolání nebylo podáno, pojem 
„zamítnutí“ zákon č. 10/1999 Sb., neupravuje. 
 
14) Kterých odborů se týkají a na co se často zaměřují a provádí kontroly a s jakým 
výsledkem 
Odpověď: Odbory MěÚ, jejichž činností je výkon státní správy, jsou kontrolovány nadřízeným 
krajským úřadem a tyto kontroly jsou zaměřeny na dodržování právních předpisů konkrétních 
činností svěřených zákonem nebo zmocněním rady města danému odboru. Odbory MěÚ, které 
vykonávají samostatnou působnost města, jsou kontrolovány zejména výbory města, 
poskytovateli dotace a auditory. Výsledky kontrol jsou obvykle bez závad nebo je zjištěno 
pochybení méně závažného charakteru, které lze odstranit.  
 
15) Kde musíme a nemusíme mít roušky. Kam jen s rouškou. Kdo nemusí mít roušku. 
Nošení roušek ve školách. Kapacita na hromadných akcích. 
Odpověď: Vzhledem k neustále měnícím se podmínkám, naleznete aktuální informace na 
stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzdr.cz, a krajské hygienické stanice příslušného 
kraje. 


