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Město Příbram - Městský úřad Příbram 
Odbor správy majetku, odd. správy majetku 
Tyršova 108 
261 01  PŘÍBRAM I 
 318 402 211 

  

 

 

 

 
Žádost  

 

I. Žadatel: 

- Fyzická osoba: 
 
Jméno a příjmení:      Datum narození:  RČ:  

          
Bydliště:  

          
Telefon:       E-mail: 

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

- Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající: 
          
Název firmy:  

          
Adresa (sídlo):  

 
IČO:    DIČ:    Telefon:      E-mail: 

 
Zastupující osoba:       RČ:              Funkční zařazení:  

                                       jméno a příjmení 

Korespondenční adresa:                                                                                                                                                        
 
Plátce DPH*):    ANO                   NE            

 

 

II. Předmět žádosti *): 

 pronájem prostor (objektu)        prodej prostor (objektu)      výpůjčka prostor (objektu)  

 
Nemovitá věc –  čtvrť, ulice a č. p., parcela č., katastrální území  
 
 

 
Výměra prostor    m2 

 

Výměra pozemku p. č. ………………   o výměře cca……………… m2 z celkové výměry ………… m2,                       
 
katastrální území …………………….                                                                                                                                           
 
Účel:  
 

Počet osob v nebytovém prostoru:  



*) Zaškrtněte 
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V případě uzavření   nájemní smlouvy/  smlouvy o výpůjčce *) 

Uzavření smlouvy žádáme na dobu: 
    neurčitou 
    určitou do   z důvodu: 

 
 
Kupní cena, výše nájemného bude stanovena znaleckým posudkem, jehož zpracování zadá 
město Příbram. Žadatel uhradí cenu za vypracování znaleckého posudku. V případě potřeby 
vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku, žadatel – kupující zároveň uhradí i 
náklady spojené s vypracováním předmětného plánu. 
 
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 

 

P r o h l á š e n í  ž a d a t e l e  
Prohlašuji, že nemám vůči městu Příbram žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani 
nedoplatky na pokutách a místních poplatcích. 

Souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města. 

Dále dávám v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, svolení 
s nakládáním s údaji o mé osobě, ve věci projednání mé záležitosti, a to jen po dobu nezbytně nutnou 
k vyřízení této věci. 

Žadatel prohlašuje, že celý formulář vyplnil podle pravdy. 

 
Seznam příloh (nedoložené přílohy škrtněte): 

- kopie výpisu z obchodního rejstříku 
- kopie výpisu ze živnostenského rejstříku 
- kopie osvědčení o registraci k DPH 
- situační plánek se zákresem poptávané části objektu včetně části pozemku  
- zplnomocnění k uzavření nájemní smlouvy 
- jiné: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

V Příbrami dne:  ……………………     Podpis, příp. razítko žadatele:   ………………………….. 


