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Žádost o nájem pozemků
A) Údaje o žadateli, je-li právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající:
Název právnické (fyzické podnikající) osoby dle živnostenského rejstříku:
IČ:
Sídlo:
Zastoupena (titul před jménem, jméno, příjmení, titul za jménem):
Trvalé bydliště:
Datum narození:

B) Údaje o žadateli, je-li fyzickou osobou:
Titul před jménem, jméno, příjmení, titul za jménem:
Datum narození:
Trvalé bydliště:

C) Údaje o pozemcích, o jejichž nájem je žádáno (jedná-li se pouze o část pozemku, zaškrtnout část):
č. parc.:

část:

výměra v m2: katastrální území:

č. parc.:

část:

výměra v m2: katastrální území:

č. parc.:

část:

výměra v m2: katastrální území:

Jedná-li se o více pozemků a nestačí-li zde vymezené místo, uveďte potřebné v příloze. Jako přílohu
lze přiložit katastrální mapu s vyznačenými pozemky.
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D) Účel nájmu pozemků (např. pro stavbu, parkování motorového vozidla, nikoliv však jako zahradu
nebo pro zemědělskou výrobu). Je-li účelem podnikání, uvést konkrétně, k čemu budou pozemky
sloužit, (např. pro průmyslovou výrobu, pro opravárenskou činnost, pro hostinskou činnost,
související s provozem herny apod.):

E) Požadovaná doba nájmu:
• na dobu neurčitou od:
• na dobu určitou

od:

do:

Pronajímatel si vyhrazuje právo stanovit začátek a dobu nájmu odlišně v závislosti na projednání
v radě města, je však povinen sdělit začátek a dobu nájmu žadateli před podpisem nájemní smlouvy.

F) Počet příloh, jež jsou součástí žádosti:

G) Souhlas žadatele se zpracováním a shromažďováním osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů):
Já, níže podepsaný(á), v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluji
tímto souhlas k tomu, aby Město Nýřany, Benešova třída 295, Nýřany a Hospodářský dvůr Nýřany,
spol. s r.o., Revoluční 158, Nýřany, zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly osobní údaje týkající se
mojí osoby, uvedené v mé „Žádosti o nájem pozemků“, a to především za evidenčními a informačními
účely, souvisejícími s projednáváním předmětné žádosti.
Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

H) Čestné prohlášení žadatele o nájem pozemků:
Já, níže podepsaný(á), čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem v “Žádosti o nájem
pozemků“ uvedl(a), jsou pravdivé.

Dne:

Podpis žadatele:
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