
ODBOR MAJETKU MĚSTA 

 

ŽÁDOST  
o pronájem pozemku 

 
1) Fyzická osoba 
Jméno a příjmení:  ……………………………………………………………………………………………... 
 
 
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………… datum nar. …………………………….………………. 

 
 

Telefon:………….………….………………………email:……………………….…… 
 
Manžel /ka/ 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………… datum nar. …………………………….………………. 

 
 

Telefon:………….………….………………………email:……………………….…… 
 
(Je-li více žadatelů, uveďte jejich data v příloze.) 
 
2) Právnická osoba 
Název firmy: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
IČ: ……………………………..  DIČ: …………………………Telefon/email:………………………….. 
 
Zastupující osoba: ……………………………………………………………………………………………… 
 
V případě, že se jedná o fyzickou osobu podnikající, nebo právnickou osobu, doložte fotokopii 
živnostenského listu, nebo výpisu z obchodního rejstříku, u spolků stanovy.  
 
 
Pozemek  K žádosti přiložte snímek katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku 
 
Číslo parcely: ……………………………………………………….. k. ú.: ………………………………….. 
 
Ulice nebo lokalita kde se pozemek nachází ……………………………..………………………………… 
 
Výměra: ……………..…….. m2 , druh pozemku: ……………………………………………………………. 
 



Důvod žádosti, využití pozemku: ……...........................................………………………………………. 
 
............................................………………………………………………………………………………….. 
 
............................................………………………………………………………………………………….. 
Navržená doba užívání:   neurčitá 

   určitá (počet let)…………………………………………. 
(nehodící se škrtněte) 
 
 
Převod nájmu:  
Jedná-li se o žádost o převod pronájmu na jinou osobu, uveďte údaje o dosavadním nájemci: 
 
Jméno a příjmení:  ……………………………………………………………………………………………... 
 
 
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………… datum nar. …………………………….………………. 

 
 

Telefon/email:………….………….…………………………… 
 
 
důvod převodu nájmu pozemku (příp. rodinný vztah ke stávajícímu nájemci)  
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Dosavadní nájemce svým podpisem souhlasí s převodem na žadatele. 
 
Datum: …………………………………………. 
 
Podpis dosavadního nájemce: ……………………………………………………………………………... 
 
 
Prohlášení žadatele: 
 
Prohlašuji, že nemám vůči Statutárnímu městu Chomutovu žádné neuhrazené závazky plynoucí ze 
samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích a dále, že nemám neuhrazené 
závazky a neuhrazené pokuty vůči jeho příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem: 
Městské lesy Chomutov p. o., Chomutovská knihovna p. o., Sociální služby Chomutov p. o., 
Technické služby města Chomutova p. o., Zoopark Chomutov p. o., Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova, a.s., Chomutovská bytová, a.s., Kultura a sport Chomutov s.r.o., Teplo 
Chomutov s.r.o. 

 
Souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji 

pověřené pracovníky mlčenlivosti podle § 9 č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, ve věci 
projednání mé záležitosti v orgánech města. 
 
 
Datum:  ……………………………. 
 
 
Podpisy žadatele: ……………………………….……. 
 
 



   ................................................ 


