
Číslo formuláře: OSMŽP/ 06 
 

 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  

Žádost o pronájem nebytových prostor 
 
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): _______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
II. Specifikace pronájmu: 
Nemovitost: 

Ulice: _________________________________________________ Číslo popisné __________________ 

Část obce: _______________________________________________________________________________ 

 

Účel nájmu: _____________________________________________________________________________ 

Výměra nebytových prostor: ____________________m2  Počet osob v nebytovém prostoru: _____________ 
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Uzavření nájemní smlouvy žádáme na dobu: 

 neurčitou 

 určitou do _____________ z důvodu: ________________________________________ 

V případě nájmu nabízím (-e) nájemné ve výši ________________Kč/rok, tj. _____________Kč/m2/rok 

Žadatel bere na vědomí, že nájemné bude každoročně valorizováno. 

 

Stavební úpravy v nebytovém prostoru   
V nebytovém prostoru mám(e) v úmyslu provádět následující stavební úpravy: __________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
v celkové výši Kč: _________________________________________________________________________ 

 

Tyto stavební úpravy provedu(-eme) se souhlasem pronajímatele: 

na vlastní náklady v plném rozsahu, bez finanční spoluúčasti pronajímatele jak v průběhu nájmu,  

 tak po jeho skončení 

 na vlastní náklady s požadavkem finanční spoluúčasti pronajímatele ve výši ___________________Kč 

 

 
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): 

 Kopie výpisu z obchodního rejstříku 

 Zplnomocnění k uzavření nájemní smlouvy 

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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