
Obecní úřad Dyje  Dyje 128 

669 02 Znojmo 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

tel./fax:  515234410 

e-mail:   obecdyje@volny.cz 

čj. OÚDyje 201/2019      Žadatel: 

 

        Žádost o svobodném přístupu  

        k informacím ev. č. 1/2019  

        ze dne 7.11.2019 
                   
Věc:  S d ě l e n í   k žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 Na základě Vámi doručené žádosti dne 7.11.2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto poskytujeme 

následující informace. 

Nájemní smlouvy byly uzavřeny na základě žádostí. Přikládáme kopie anonymizovaných 

nájemních smluv. 

Seznam pozemků, které jsou aktuálně pronajímány v obci Dyje: 
 

1.   Pozemek  p.č. KN 2520/1, p.č. KN 2521/1       na dobu neurčitou 

2.   Pozemek p.č. KN 420 část 62 m2     na dobu neurčitou 

3.   Pozemek p.č. KN 2544/1 část 20 m2    na dobu neurčitou 

4.   Pozemek p.č. KN 78 část 25 m2     na dobu neurčitou 

5.   Pozemek p.č. KN 2405      na dobu neurčitou 

6.   Pozemek p.č. KN 102/1 část 60 m2     na dobu neurčitou 

7.   Pozemek p.č. KN 102/1 část 30 m2     na dobu neurčitou 

8.   Pozemek p.č. KN 327/36       na dobu neurčitou 

9.   Pozemek p.č. KN 2148 část 16,5 m2    na dobu neurčitou 

10. Pozemek p.č. KN 2148 část 25 m2     na dobu neurčitou 

11. Pozemek p.č. KN 212/1 část 40 m2     na dobu neurčitou 

12. Nájemní smlouva na pozemky orná půda                                       na dobu určitou do 31.12.2028 

      p.č. KN 1802; p.č KN 1842;  p.č  KN 1843; p.č KN 1962/1; p.č. KN 1962/4; p.č. KN 1995; 

      p.č. KN 2052; p.č. KN 2053; p.č. KN 2055; p.č.KN 2103; p.č. KN 2104; p.č. KN 2184; 

      p.č. KN 2214/1; p.č. KN 2222; p.č. KN 2227; p.č. KN 2303; p.č. KN 2307; p.č. KN 2437; 

      p.č. KN 2438; p.č. KN 2456 v k.ú. Dyje a k.ú. Dobšice p.č. KN 1247                                   
 

13. Pachtovní smlouva p.č. KN 2363; p.č. KN 2370                  na dobu určitou do 31.12.2020. 

14. Pachtovní smlouva na  pozemek p.č. KN 2316/2                 na dobu určitou do 31.12.2042. 

15. Smlouva o zemědělském pachtu na pozemek p.č. KN2309 na dobu určitou do 01.06.2024. 

 

Na dotaz zda obec Dyje postupuje v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. § 27 sdělujeme, že se 

řídí místní úpravou na pozemních komunikacích, tj. dopravními značkami, nemá stanovenou 

úpravu povolení zastavení a stání na silniční vegetaci. 

 

V případě pronájmu části pozemku p.č. KN 212/1 přikládáme kopii usnesení ze zasedání ZO ze 

dne 26.9.2019. 

 

Informace k dotazu na pozemek p.č. KN 170/1 přikládáme kopii dokumentu z roku 1989, který 

je dokladem o pronajaté uličce. 

 

Poskytované informace v tištěné podobě zasíláme na adresu trvalého pobytu uvedené v žádosti. 

 

V Dyji 19.11.2019           

 

            Jiří Staněk 

Přílohy          starosta obce 

mailto:obecdyje@volny.cz


Obec Dyje Dyje 128 

 669 02 Znojmo 

tel/fax:  515234410 

e-mail:  obecdyje@volny.cz 

                  Dyje, 27.9.2019 

U S N E S E N Í   
ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného ve čtvrtek dne 26.9.2019 v 19:00 hodin na Obecním úřadě 
v Dyji. 
 

Usnesení ZO číslo: 
1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21, 22. 

2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, pana Kúřila. 

3. Bere na vědomí žádost pana , bytem . 
4. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci a souhlas se stavbou Dyje_ Jebáček: NN přip. kab. svod 

do SS. 

5. Jednohlasně schválilo pronájem nebytových prostor, místnost v I. patře vedle knihovny, v budově OÚ 
v Dyji za účelem provozování malířského ateliéru paní , bytem . 

6. Schválilo pronájem části p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje, 40 m2 panu , bytem  
 

7. Jednohlasně schválilo opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje, cestu ke hřišti asfaltobetonem. 
8. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2019-nar., o poskytnutí individuální dotace na 

narozené dítě v obci Dyje. 

9. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030049892/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a E.ON Distribuce, a.s.  

, zastoupenou panem , technikem, jedná se o stavbu 
s názvem Dyje_Jebáček: NN přip. kab. svod do SS. 

10. Jednohlasně schválilo, že opravu místní komunikace p.č. KN 2233 k.ú.Dyje opraví firma COLAS CZ, a.s. 
 za cenovou nabídku 175.877,05 Kč s DPH. 

11. Jednohlasně neschválilo pronájem části pozemku p.č. KN 212/1 k.ú.Dyje panu , 
bytem  z důvodu, že obec má schváleno, že nebude pronajímat a prodávat obecní pozemky na 
parkování aut. 

12. Jednohlasně schválilo umístění jímky na pozemku p.č. KN 2544/2 k.ú.Dyje. 
13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění, uzavřenou mezi Obcí Dyje čp. 128, zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a paní  
, bytem  ohledně činnosti provozování malířského ateliéru. 

14. Schválilo nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje zastoupenou starostou Jiřím Staňkem a 

, bytem , ohledně nájmu o výměře 40m2 na pozemku p.č. KN 212/1 
k.ú.Dyje. 

15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně proplacení částky 4.356,- Kč s DPH, fa č. 12859 za 
pronájem jeřábu panu . 

16. Jednohlasně schválilo, že obec odkoupí od manželů  pozemek p.č. KN 27/7, o výměře 1 m2 

k.ú.Dyje za 1,- Kč. 
17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 4.929,- Kč, fa č. 23/19 za záchod ve vrchní části budovy OÚ. 
18. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2019-žák, o poskytnutí individuální dotace pro žáka   

1. třídy ZŠ. 
19. Jednohlasně schválilo ve zjednodušeném řízení novostavbu zahradního domu, skladu nářadí, přípojek, 

jímky na pozemku p.č. KN 252/4 k.ú.Dyje. 
20. Jednohlasně schválilo firmě Stavba s.r.o., ,  realizaci vodovodní 

přípojky na pozemku p.č. KN 201 k.ú.Dyje. 
21. Jednohlasně schválilo, že obec zabuduje zrcadlo na pozemku  p.č. KN 3/1 k.ú.Dyje, naproti RD čp. 65. 
22. Bere na vědomí informaci ZO ohledně přeložení vodovodního řádu na pozemku p.č. KN 206 k.ú.Dyje. 

 

 

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.             
 

David   M a t o u š e k      Jiří  S t a n ě k 

místostarosta obce                  starosta obce 

 

 

Vyvěšeno:             27.09.2019                    Vyvěšeno elektronicky 

Sňato:                      24.10.2019                                 od 27.09.2019 do 24.10.2019 

mailto:obecdyje@volny.cz

