Odbor bytový Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno

Žádost o pronájem nebytového prostoru
(popř. pozemku, jehož součástí je stavba)
Žadatel/ka:
(Název/
Jméno a příjmení)*
IČO/Datum narození*:
Sídlo/Trvalý pobyt:
Doručovací adresa:
Číslo účtu:

/

Člen statutárního orgánu oprávněný jednat:
Telefon:
E-mail:
Prostor, o který žádám (ulice a číslo orientační domu, číslo nebytového prostoru)
popř. pozemek, jehož součástí je stavba, o který žádám (parcelní č., katastrální území, popř. č. popisné / č. ev. budovy)

Účel nájmu – tj. konkrétní činnost, která bude provozována v požadovaném nebytovém prostoru
(popř. stavbě, která je součástí pozemku) - možno rozvést v samostatné příloze, včetně podnikatelského
záměru a referencí**:

Nabídka nájemného (v Kč/rok)
Jako žadatel/ka závazně prohlašuji, že nebytový prostor (popř. pozemek a stavbu, která je jeho
součástí) jsem viděl/a, a je mi znám jeho (jejich) technický stav.
Jako fyzická osoba, která podepsala tuto žádost svým vlastním jménem nebo jménem právnické osoby,
beru na vědomí, že dojde ke zpracování mých osobních údajů uvedených v této žádosti v souladu
se Zásadami ochrany osobních údajů Odboru bytového a Správy nemovitostí městské části Brno-střed
(www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju), a to pro účely nájemního vztahu a následně též na
období uložení daných dokumentů po dobu uvedenou v aktuálním Spisovém a skartačním řádu.
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Čestné prohlášení:
Jako žadatel/ka na svou čest prohlašuji, že nemám žádné neuhrazené splatné závazky (např.
neuhrazené nájemné, služby, úroky z prodlení, pokuty, vyměřené poplatky, plnění ze smluv
apod.) vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna,
právnickým osobám zřízeným nebo založeným statutárním městem Brnem nebo některou
z jeho městských částí včetně těch právnických osob, ve kterých má statutární město Brno
nebo některá z jeho městských částí podíl.
Prohlašuji, že se nenacházím v úpadku a že proti mně nejsou vedena žádná exekuční řízení nebo
insolvenční řízení a že nemám nesplněné finanční závazky vůči správci daně.
Jako žadatel/ka čestně prohlašuji, že v současné době
mám/nemám

od městské části Brno-střed pronajatý nebytový prostor (popř. pozemek,

jehož součástí je stavba), pokud mám, jedná se o
nebytový prostor v domě č. or.

na ulici

(popř. pozemek, jehož součástí je stavba, parcelní číslo
území

v Brně
, katastrální

popř. č. popisné / č. ev. budovy

),

kde jsem řádným nájemcem a nedlužím na nájemném, službách a úrocích z prodlení.
Jako žadatel/ka zároveň prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této Žádosti
o pronájem nebytového prostoru (popř. pozemku, jehož součástí je stavba) jsou pravdivé a úplné.
Jako žadatel/ka jsem si vědom/a právních následků nepravdivého čestného prohlášení
a toho, že jeho nepravdivost lze postihnout v souladu s platnou právní úpravou.
V

dne

.………………………………………
podpis žadatele/žadatelky,
popř. osoby oprávněné jednat jménem žadatele/žadatelky
Vyplněnou Žádost je třeba doručit ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to v zalepené
obálce s označením „Žádost o nebytový prostor“ a uvedením adresy a číselného označení požadovaného
nebytového prostoru (popř. „Žádost o pozemek, jehož součástí je stavba“ a uvedením parcelního čísla
a katastrálního území pozemku, jehož součástí je stavba, popř. č. popisného / č. ev. budovy), a to poštou nebo
osobně prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-střed. Má-li žadatel/ka zřízenou datovou schránku, lze
formulář a jeho přílohy odeslat také jejím prostřednictvím. Formulář může být odeslán též na adresu
elektronické podatelny ÚMČ Brno-střed „podatelna@brno-stred.cz“. Podání doručované na adresu
elektronické podatelny musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. V předmětu elektronické
zprávy je třeba uvést adresu a číselné označení požadovaného nebytového prostoru (popř. parcelní číslo
a katastrální území pozemku, jehož součástí je stavba, popř. č. popisné / č. ev. budovy).
* uveďte žadatele/žadatelku, který/á bude v nebytovém prostoru (popř. stavbě, která je součástí pozemku)
provozovat navržený účel nájmu; pokud jste fyzická osoba podnikající, uveďte svoje IČO
** uveďte případné další přílohy, jsou-li přiloženy
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