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Fyzická osoba  

 
Váš dopis zn.:   datová zpráva                                                                          
Ze dne:             28.01.2022    
                                                                                 
Sp.zn.: MUVR-S-20/2022 
Č. j.:     MUVR–226/2022                                                     
Vyřizuje: Ing. Ludmila Polešovská 
Telefon: 511 147 302                                                                      
E-mail: tajemnik@mestovracov.cz 
Datum: 31.01.2022 

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

            Městský úřad Vracov na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona        
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 
28.01.2022, uvádí:  

Jedná se o ceny, ze kterých město Vracov vychází v posledních 5 letech. 
V případě pochybností si Město nechává vždy v konkrétním případě zpracovat aktuální 
znalecký posudek. 

 Jaká je současná obvyklá cena za 1 m² u pozemků v k.ú. Vracov, obci Vracov, zapsané u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov, a to především 
pozemků druhu: lesní pozemek, ostatní plocha – manipulační, ostatní plocha – komunikace, 
travní plocha a zastavěná plocha? 

Odpověď: 
Obvyklá cena za 1 m2 u pozemků v obci a k. ú. Vracov s druhem pozemku lesní pozemek není 

městu Vracov známa. 

 

Obvyklá cena za 1 m2 u pozemků v obci a k. ú. Vracov s druhem ostatní plocha – manipulační 

plocha není městu Vracov známa. 

 

Obvyklá cena za 1 m2 u pozemků v obci a k. ú. Vracov s druhem ostatní plocha – komunikace 

činí: 

- u zpevněných komunikací 30 – 50 Kč/m2 

- u komunikací – polních cest 10 - 20 Kč/m2 

- u komunikací – cyklostezek 30 Kč/m2 

 

Obvyklá cena za 1 m2 u pozemků v obci a k. ú. Vracov s druhem pozemku trvalý travní porost činí 

10-15 Kč/m2. 

 

Obvyklá cena za 1 m2 u pozemků v obci a k. ú. Vracov zpravidla s druhem zastavěná plocha, 

popř. pozemek určený dle územního plánu k zastavění - bez ohledu na to, zda je evidován jako 

zastavěná plocha, orná půda či ostatní plocha  

- stavební pozemek pro stavbu RD 500 – 600 Kč/m2 

- „předzahrádky“ dotvářející stavební místo 450 Kč/m2 

- zahrada za RD tvořící s RD funkční celek (bez možnosti zastavění zahrady) 300 Kč/m2 

 

 Kolik by u výše uvedených pozemků činila obvyklá cena nájmu za 1 m²? 
Odpověď: 
Dle nájemních či pachtovních smluv, které má v současné době Město Vracov uzavřeno, činí 

obvyklé nájemné: 
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- u pozemků vedených jako ostatní plocha (zpravidla sportoviště a rekreační plocha, jiná 

plocha) činí obvyklá výše nájemného 3,-Kč/m2/rok 

- u pozemků využívaných pro nezemědělskou podnikatelskou činnost činí obvyklá výše 

nájemného 8,-Kč/m2/rok 

- u pozemků vedených jako zastavěná plocha umístěných výhradně v centru obce 

využívaných pro nezemědělskou činnost činí obvyklá výše nájemného 20,-Kč/m2/rok 

- průměrná výše obvyklého nájemného u pozemků vedených jako zastavěná plocha 
využívaných pro nezemědělskou podnikatelskou činnost a u pozemků s druhem ostatní 
plocha – manipulační plocha činí 14 Kč/m2/rok 

- u pozemků k zemědělské činnosti činí obvyklá výše nájemného: 

o 1,5% - 1,75% z ceny určené vyhláškou č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu 

katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských 

pozemků, tj. pro k. ú. Vracov 9,47 Kč  

o a dále jako cena smluvní ve výši 2500 Kč/ha/rok, 5000 Kč/ha/rok a 5500 

Kč/ha/rok 

 

 O kolik % by mohlo dojít ke snížení ceny pozemků či snížení ceny nájmu těchto pozemků 
v případě, že by k nim nebyl zabezpečen přístup? 

Odpověď: 
Městu Vracov není známa skutečnost, o kolik % by mohlo dojít ke snížení ceny pozemků či 

snížení ceny nájmu těchto pozemků v případě, že by k nim nebyl zabezpečen přístup. Město 

Vracov prodává i pronajímá pozemky přístupné. 

 
 
Náklady nebyly stanoveny.  
 
Ing. Ludmila Polešovská v.r. 
tajemnice MěÚ Vracov 
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Zpráva o poskytnutí informace: 
 
 
 
 
Předmět žádosti: 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 28.01.2022 ve věci - současné ceny pozemků a ceny nájmu pozemků 
za 1 m² v k.ú. Vracov. 
 
Obsah žádosti: 
Viz žádost 
 
Poskytnuta informace: 
 
Informace poskytnuta v celém požadovaném rozsahu. 
 
Zpracovala: Mgr. Lucie Křiváková 
 
Dne 31.01.2022  
Ing. Ludmila Polešovská, tajemnice Městského úřadu Vracov. 
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Záznam o postupu při poskytování informace: 
 
MěÚ Vracov, tajemnice 
 
 
Žadatel: 
 
FO 
 

 
Předmět žádosti: 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
věci současné ceny pozemků a ceny nájmu pozemků za 1 m² v k.ú. Vracov, viz žádost. 
 
 
 
Žádost podána dne: 
 
28.01.2022 
 
Náklady: 
 
Nebyly stanoveny. 
 
 
Informace poskytnuta dne 31.01.2022. 
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