
m ě s t o  S o k o l o v , odbor správy majetku, Rokycanova 1929, 356 01  S o k o l o v

ŽÁDOST

         
1. převod nájmu (výpůjčky, pachtu) pozemku
2. prodloužení nájmu (výpůjčky, pachtu) pozemku

/nehodící škrtněte/

Parcelní číslo   

Katastrální území           

Celková výměra v m2       

Žádaná výměra v m2

Účel pronájmu               

Údaje o žadateli:

Jméno a příjmení/obchodní jméno

Ulice/číslo/sídlo firmy

PSČ/ obec

Rodné číslo/IČ/datum narození   

Kontakt

Telefon e-mail

Údaje o současném nájemci (vypůjčiteli, pachtýři):  

Jméno a příjmení/obchodní jméno

Ulice/číslo/ sídlo firmy

PSČ/ obec

Rodné číslo/IČ /datum narození  

Kontakt

telefon e-mail

Souhlasím s převodem nájemní smlouvy (smlouvy o výpůjčce, pachtovní smlouvy)

číslo smlouvy (variabilní symbol):                                                            

                                         ano/ne               datum                   podpis



2 /2

Podrobné zdůvodnění žádosti:

Souhlasím s tím, aby město Sokolov jako správce osobních údajů zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, moje osobní údaje uvedené 
v žádosti o pronájem, výpůjčku, pacht, prodloužení nájmu (výpůjčky, pachtu), převod nájmu (výpůjčky, pachtu) 
pozemku, za účelem řízení ve věci žádosti a zveřejnění výsledků tohoto řízení, a to po dobu neurčitou. Souhlasím 
rovněž se zveřejněním osobních údajů a výsledků řízení o žádosti na internetu.

Prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které poskytuji správci osobních údajů, jsou pravdivé a přesné a že jsem byl 
informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké 
období.

Prohlašuji, že jsem byl informován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) o postupu zpracování 
žádosti o pronájem, výpůjčku, pacht, prodloužení nájmu (výpůjčky, pachtu), převod nájmu (výpůjčky, pachtu) pozemku 
v orgánech města. 

Souhlasím s úhradou nákladů vzniklých v souvislosti s vyřizováním této žádosti, zejména nákladů na 
geodetické určení výměry požadované části pozemku, které hradí žadatel. 

Podpis žadatele: …………………………………

Datum:   ………………………………………….

Povinné přílohy:
-    mapová situace se zakreslením požadovaného nájmu

-     původní smlouva
-     právnická či fyzická osoba podnikající doloží výpis z obchodního či živnostenského rejstříku
-    ostatní podklady dokládající oprávněnost žádosti (např. kupní či darovací smlouvy, listy vlastnictví, aj.)


