
Číslo formuláře: OSMŽP/ 04 

Město SEZEMICE 
Městský úřad Sezemice 
 

Žádost o pronájem pozemku 

Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 

Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

I.A Žadatel – fyzická osoba:
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: _____________________________ 

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________ Email*: _____________________________________ 
Je-li více žadatelů, uveďte jejich data v příloze. 

I.B Žadatel – právnická osoba/ podnikatel:
Název firmy (včetně uvedení právní formy): ______________________________________________________ 

Sídlo: __________________________________________________________________________________ 

IČO: _________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

Statutární zástupce (zodpovědná osoba): _______________________________________________________ 
V případě, že se jedná o podnikatele, doložte fotokopii živnostenského listu. 

Navržená roční maximální cena za pronájem pozemku, na kterou je žadatel ochoten přistoupit,  

činí _____________________Kč/ročně. 
Tato navržená částka bude každoročně valorizovaná. (Netýká se žádostí o zahrádky). 

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 města. Žadatel prohlašuje, že žádost vyplnil pravdivě. 

Pozemek: 
Číslo parcely: ____________________________ Katastrální úřad: _________________________________ 

Ulice: _______________________________________ Část obce: _________________________________ 

Výměra: _______________________ m2 Druh pozemku: _________________________________ 

Důvod žádosti, využití pozemku: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Navržená doba užívání: 

Neurčitá Určitá (počet let) ___________________ 
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Prohlášení žadatele: 
Prohlašuji, že nemám vůči městu Sezemice žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na 
pokutách a místních poplatcích a že jsem žádost vyplnil pravdivě.  
 
 
 
 
 

V ______________________ dne _________________ Podpis žadatele: ______________________________ 

 

Seznam příloh (označte doložené): 

Snímek katastrální mapy 

Výpis z katastru nemovitostí 

Živnostenský list (v případě, že se jedná o podnikatele) 

Výpis z obchodního rejstříku (v případě, že se jedná o právnickou osobu) 

Podnikatelský záměr 

Jiné: _____________________________________________________________________________ 

 
*nepovinný údaj 
** pokud je rozdílná od trvalého pobytu 

 

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 

https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
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