
        Město Jindřichův Hradec 
        Odbor správy majetku města 
        Klášterská 135/II 
        377 01 Jindřichův Hradec 

            
 

ŽÁDOST O PRONÁJEM POZEMKU/ČÁSTI POZEMKU 
 

 
1. Žadatel/é * 
 
● Fyzická osoba 

jméno, příjmení, titul:       

datum narození:       

trvalé bydliště:       

kontaktní adresa:       

telefon:        e-mail:       

 
Další žadatel: 
 

jméno, příjmení, titul:       

datum narození:       

trvalé bydliště:       

kontaktní adresa:       

telefon:        e-mail:       

 

● Právnická osoba 
 

název firmy:       

adresa (sídlo):       

IČO:       

DIČ:       

zastupující osoba:       

datum narození       

funkční zařazení       

trvalé bydliště       

Kontaktní adresa       

telefon:        e-mail:       

             
 
* V případě, že se jedná o fyzickou osobu podnikající, nebo právnickou osobu, doložte kopii 
živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku. 

 
 

http://www.jh.cz/


 
 
 
2. Předmět žádosti 
 
 

katastrální území       

parcelní číslo:       výměra (m2):       ☐ celý pozemek ☐ část pozemku** 

parcelní číslo:       výměra (m2):       ☐ celý pozemek ☐ část pozemku** 

parcelní číslo:       výměra (m2):       ☐ celý pozemek ☐ část pozemku** 

parcelní číslo:       výměra (m2):       ☐ celý pozemek ☐ část pozemku** 

parcelní číslo:       výměra (m2):       ☐ celý pozemek ☐ část pozemku** 

** v případě žádosti o část pozemku přiložte snímek s vyznačenou částí 
 

 
3. Navržená doba užívání 
 

☐  neurčitá   

☐  určitá (období):        

 
 
4. Záměr využití pozemku 
 

☐ zahrada 

☐  přístup 

☐  dvorek 

☐  drobná stavba (garáž, zahradní domek,…) 

☐  chata 

☐  sečení trávy   

☐  jiná        

 
 
5. Preferovaný způsob kontaktu  
 
☐  trvalá adresa   

☐  kontaktní adresa   

☐  e-mail   

☐  adresa sídla   

☐  datová schránka   

 
 
 
 



 
 
 
6. Poznámka 
      

 

 

5. Prohlášení 

 

Svým podpisem uděluji/udělujeme městu Jindřichův Hradec souhlas se zpracováním osobních údajů  

ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

a k uchování osobních dat, za účelem zpracování a vyřizování žádosti o pronájem pozemku/ části 

pozemku s tím, že budou použity v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas 

je poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby města a dále pro účely 

informování veřejnosti o činnosti města. 

 

Dále svým podpisem prohlašuji, že mám vyrovnány veškeré závazky vůči městu Jindřichův Hradec, jím 

zřízeným právnickým osobám a organizačním složkám, případně jsou závazky smluvně zajištěny a tyto 

podmínky takové smlouvy plním. 

 
 

V       dne       

  

  
 
 

      

                           Podpis 

 
 
Přílohy žádosti:       


