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PRONÁJEM POZEMKU VE VLASTNICTVÍ
MĚSTA PLZNĚ
1. Základní informace:
Žádost o pronájem pozemku nebo jeho části zapsaného na LV 1 ve vlastnictví města Plzně.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna takto jednat.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Podání písemné žádosti o pronájem pozemku nebo jeho části v majetku města Plzně s jeho
identifikací (list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, případně zákres části parcely);
jménem, příjmením a adresou žadatele, u fyzických osob s rodným číslem, u
podnikatelských subjektů IČO případně výpis z obchodního rejstříku, informace o účelu
využití. V případě pronájmu pozemku pod nemovitostí doložení nabývacího titulu.
V případě pronájmu pozemku pod stánkem či reklamním zařízením doložení
fotodokumentace nebo nákres.
4. Způsob podání žádosti:
Podáním písemné žádosti.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Žádost je třeba podat v úředních hodinách u obvodního úřadu místně příslušného k poloze
(umístění) požadovaného pozemku.
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Specifikace požadavku (popis nemovitosti z pohledu katastrálních zákonů - adresa parcelní
číslo, katastrální území), občanský průkaz, výpis z obchodního rejstříku, příp. doklad o
pověření jednat. Formuláře lze vyzvednout na příslušných ÚMO či stáhnout z internetových
stránek.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Nejsou.
8. Lhůty pro vyřízení:
3 - 6 měsíců
9. Účastníci řízení:
Správci nemovitosti.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 40/1946 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
Zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
O každé fázi projednávání může být občan informován, opravný prostředek je možný jen
jako změna usnesení odpovědných orgánů obvodu.
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13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Pokud je již nájemní smlouva uzavřena a nejsou-li plněna její ustanovení, jsou uplatňovány
sankce, které ze smlouvy přímo vyplývají.
14. Správce postupu:
Majetkový odbor
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 2002
16. Datum provedení poslední aktualizace:
3.8.2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat
svůj požadavek s úředníkem příslušného úřadu. Předložená žádost může být po překontrolování
úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

