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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Na základě Vaší žádosti ze dne 26.8.2020 Vám sdělujeme: 
 
 
Specifikace některých otázek není zcela jasná, předpokládáme tedy, že se jedná o dotazy na majetek 
města Adamova v roce 2020. 
 
K bodu: 

1. V případě, že se nějaký nebytový prostor města uvolní, pak může dojít k nabídce. 

2. Povolení se vydává v souvislosti s příslušnou žádostí či řízením dle platné legislativy 

3. Takový závazek nebyl v roce 2020 vydán. 

4. Parkovat je možno na vymezených parkovištích na pozemcích města Adamova i na 
ostatních lokalitách, a to i ve vlastnictví jiných subjektů ve městě Adamově, celková 
velikost možných parkovacích ploch není známa.  

5. Dle pasportu dopravního značení města Adamov je 26 parkovacích míst vyhrazených pro 
vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. 

6. Město Adamov nemá placené parkoviště. 

7. Na základě podané žádosti dle zákona 114/1992 Sb., v platném znění. 

8. V případě, že je takový dotační program v rozpočtu města Adamova schválen, mohou 
žadatelé podat žádost dle tohoto dotačního programu. Kromě dotací poskytovaných 
z dotačních programů město poskytuje během celého roku dotace na základě tzv.  žádosti 
o  individuální dotaci, a to až do vyčerpání  alokované sumy finančních prostředků 
v rozpočtu  na tento účel.  

9. V souladu se zákonem o obcích a předpisech souvisejících. 

10. Program COVID vyhlašuje jiný právní subjekt, ne město Adamov. 

11. Církevních sňatků je každý rok jiný počet. Letos zatím tři a bude ještě jeden. Podle 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení. Osvědčení se vyřizuji při podání 
žádosti žadatelem a je mu ihned předáno. Platnost osvědčení je 6 měsíců. 

 
Tajemník 

V Adamově dne: 
7. 9. 2020 
 

Vaše značka:               Vyřizuje:  
PhDr. Kubenová 

 

MĚSTO ADAMOV  

Městský úřad, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 

Naše značka:   
MěÚ/2663/20/taj            
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12. Na otázku již bylo odpovězeno dne 6.8.2019, čj.: MěÚ/2595/19/Taj 

13. V roce 2020 nebylo podáno žádné odvolání 

14. Všech odborů, kontroly se týkají jejich činnosti, nejčastěji na finanční hospodaření města 
Adamova. 

15. Úprava nošení roušek je stanovena státními orgány a orgány ochrany zdraví. 

16. Na evidenci obyvatel MěÚ v místě trvalého pobytu podáte žádost o zřízení adresy pro 
doručování. Úřednice Vám ihned zadá adresu pro doručování do CZECH POINTU.   

17. Smlouvy: 

a) Nájemní – Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení č. 03/2020/B 
b) Dodavatelská – Smlouva o sledování provozu 
c) Poskytovatelská – Smlouva o poskytnutí služby sociální péče  
d) O školním obvodu – v roce 2020 žádná taková s městem Adamov není 
e) S úřadem práce – v roce 2020 žádná taková s městem Adamov není 

 
 
 
 
S pozdravem 

 
 
 

PhDr. Vlasta Kubenová,v.r. 
tajemnice  

 
 
 
 

 
 
 
 


