ŽÁDOST
O PRONÁJEM POZEMKU
Městyse Klenčí pod Čerchovem
Číslo poz. parcely: ...........................................................................................................................
část obce:.......................................................

k.ú.:................................................................
Výměra: .................... m²,

druh pozemku: ...........................................

Důvod žádosti, využití pozemku: ....................................................................................................
Navržená doba užívání:
- neurčitá
- určitá (počet let) .....................
(nehodící se škrtněte)

Žadatel :
- fyzická osoba:
Jméno a příjmení: ..................................................................................................................
Datum narození: ..................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................
Korespondenční adresa: ……………………………………………………………………….
Telefonní spojení: .........................................

E-mail: ………………………………………

Je-li více žadatelů uveďte jejich data v příloze.
-

právnická osoba

Název firmy: ....................................................................................................................................
Adresa (sídlo): ..................................................................................................................................
IČO: ................................... DIČ: ..........................................
Telefonní spojení: .........................................

E-mail: ………………………………………

Zastupující osoba: .................................................
jméno a příjmení

Datum narození: …………................

Funkční zařazení: ...............................................

Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................................
Korespondenční adresa: ……………………………………………………………………….

V případě, že se jedná o fyzickou osobu podnikající, nebo právnickou osobu, doložte fotokopii
živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
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Jedná-li se o žádost o převod pronájmu na jinou osobu uveďte:
jméno a příjmení dosavadního nájemce: ..........................................................................................
Datum narození: ……………................................
rodinný vztah žadatele, důvod:.........................................................................................................
Dosavadní nájemce svým podpisem souhlasí s převodem na žadatele.
Dne: ...........................

...................................................
podpis dosavadního nájemce

Navržená roční maximální cena za pronájem pozemku, na kterou je žadatel ochoten přistoupit.
Tato navržená částka bude každoročně valorizovaná. (Netýká se žádostí o zahrádky).
................................. Kč/ročně.
Vzhledem k tomu, že na pronájem nemovitostí se nevztahují pravidla správního řádu,
neplatí pro něj ani jeho termíny. S ohledem na časovou náročnost vyřizování této agendy
budete o výsledku vyrozuměni do 30 dnů po usnesení rady městyse.
Žadatel prohlašuje, že žádost vyplnil pravdivě.
Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že nemám vůči Městysi Klenčí pod Čerchovem žádné neuhrazené závazky plynoucí
ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.
Souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích městyse a zprošťuji pověřené
pracovníky mlčenlivosti podle § 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech městyse.
Dále dávám v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolení s nakládáním
s údaji o mé osobě, ve věci projednání mé záležitosti, a to jen po dobu nezbytně nutnou k vyřízení
této věci.

V Klenčí pod Čerchovem dne: ....................

......................................................
podpis
(zástupce právnické osoby, razítko)

Seznam příloh (nedoložené přílohy škrtněte):
snímek katastrální mapy se situačním nákresem
výpis z katastru nemovitostí
živnostenský list
výpis z obchodního rejstříku
podnikatelský záměr
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