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Č.j. 28/2021 

 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 25. ledna 2021  

 

Dotaz - žádost:    

Na základě zákona č.106/1999 Sb. se Vás ptám jak je možné, že v dny výjimky ze smlouvy o 

pachtu PKS (konkrétně v dny 3.-5.7.2020, 25.7.2020) paní Přibylová v PKS podnikala, ačkoliv toto 

neměla smluvně zajištěné. Zároveň se dotazuji, kdo jí umožnil přístup do PKS svěřením klíčů od 

areálu PKS. 

 

Odpověď: 

Mezi Obcí Pohoří (Propachtovatelem) a paní Lucií Přibylovou (Pachtýřem) byla uzavřena Smlouva o 
pachtu areálu Přírodního kulturního střediska na dobu určitou, a to od 1.7.2020 do 31.10.2020, 
s výjimkou termínů a akcí uvedených v příloze této Smlouvy. 
Na základě Smlouvy o pachtu areálu Přírodního kulturního střediska v Pohoří uzavřené mezi Obcí 
Pohoří a Pořadatelem a dále na základě podpisu Protokolu o stavu Předmětu pachtu při jeho 
odevzdání ke konání akce, (Příloha č. 3 Smlouvy o pachtu areálu Přírodního kulturního střediska), 
mezi paní Lucií Přibylovou (Pachtýřem), Obcí Pohoří (Propachtovatelem) a Pořadatelem byl areál 
Přírodního kulturního střediska, s výjimkou části s čp. 120 Pohoří, ve které je umístěno občerstvení 
(při pohledu čelně vpravo od pódia) předán Pořadateli pro pořádání akcí v termínech vyjmutých 
z pachtu dle této Smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že část budovy z čp. 120 Pohoří, ve které je 
umístěno občerstvení, nebyla předmětem pachtu dle smlouvy uzavřené s pořadatelem a paní 
Lucie Přibylová tudíž byla oprávněna na základě řádně uzavřené smlouvy tyto prostory v době 
pořádání akcí pořadateli i nadále užívat za účelem provozování sjednané podnikatelské činnosti. 
K Vaší námitce ohledně případného užívání „volné plochy vedle kiosku“ paní Přibylovou uvádím, že 
po předání areálu na základě podepsaného Protokolu bylo předpokládáno, že Pachtýř a Pořadatel 
budou mezi sebou o všech záležitostech týkajících se jejich činnosti v areálu PKS samostatně 
komunikovat na základě dobrých mezilidských vztahů. 
Po ukončení akcí v areálu Přírodního kulturního střediska byl Pachtýřem, Propachtovatelem a 
Pořadatelem podepsán Protokol o stavu Předmětu pachtu při jeho odevzdání po skončení akce 
(Příloha č. 4 Smlouvy o pachtu areálu Přírodního kulturního střediska), aniž by byly uvedeny ze 
strany Pořadatele v Protokolu jakékoliv připomínky.  
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