
Město Vlašim 

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 

Odbor hospodářský a investiční 
 

 Žádost o pronájem veřejného prostranství 

v majetku města Vlašimi pro výkopové práce 
 

Žádám o uzavření nájemní smlouvy na soukromé užívání pozemku města: 
 

Jméno, příjmení / název firmy žadatele: ……….……………………….…… 
 

…………………………………………………….………………………….…. 
 

Datum narození / IČ/ DIČ: …………………….…………………………….. 
 

Trvalé bydliště / sídlo firmy: ………………….……………………………… 
 

Jméno a kontakt u osoby oprávněné jednat za žadatele: ………………… 
 

Jednatel:………………………………………………………………………… 
 

Zmocněnec na základě plné moci: ……………………………………….……. 
 

Telefon/e-mail : …………………………………………………………….…. 
 

Pozemek – veřejné prostranství nebo jeho část k užívání (náměstí, ulice, hřiště, 

chodník, místo s veřejnou zelení, park, jiný neoplocený volně přístupný pozemek sloužící 

veřejnosti v majetku města), dále jen pozemek k užívání:  
 

p. č. ……………………………………………………………….…………… 
 

výměr – plocha : ………………………………………………………………………… 
 

v katastrálním území: ……………………………………………………….. 
 

Doba užívání pozemku (zaškrtnout):  od……..…….…..do………………… 
 

a) do 10 dnů   b) do 30 dnů c) od 31 – do 120 dnů    d) dalších 10 dnů 
 

Nájemné je stanoveno ve smyslu příslušných ustanoveních Směrnice č. 1/2022 ze dne 

1.3.2022  Rady města Vlašimi v platném znění, k užívání veřejných prostranství : 

 

a) do 10 dnů včetně:       200 Kč/m2 

b) od 11 do 30 dnů včetně:     300 Kč/m2 

c) nad 31 - 120 dnů včetně:     500 Kč/m2 

d) za každých dalších 10 kalendářních dnů včetně: 500 Kč/m2 
 

Účel a název stavby:………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………. 



Zavazuji se, že nájemné za užívání veřejného prostranství uhradím ve výši 

stanovené Městem Vlašim před podpisem nájemní smlouvy, a to na dobu 

počínající od prvého započatého dne užívání a končící dnem, kdy bude užívání 

skončeno a veřejné prostranství bude uklizeno a opět vráceno původnímu účelu, 

tj. veřejnému užívání. 

 

Jsem si vědom, že změny v době nájmu budou řešeny dodatkem. V případě, 

že doba užívání veřejného prostranství bude překročena, či dojde k jiným 

změnám, předložím dodatek žádosti na prodloužení doby nájmu, apod. a 

nájemné doplatím před podpisem dodatku. 

………………………………………………………………………………….. 

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů pro 

účely řádného projednání a rozhodnutí v požadované věci v příslušných 

orgánech města Vlašimi. Souhlasím s tím, aby všechny mnou výše uvedené 

údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech a písemnostech 

vyhotovovaných v požadované věci městem Vlašim a rovněž souhlasím s tím, 

aby tato písemnost byla vedena v evidenci města Vlašimi. K užití uvedených 

údajů nestanovuji jakékoli další podmínky. 

 

Prohlášení  

Prohlašuji, že se na požadovaném pozemku k užívání nebo v jeho blízkosti 

nachází/nenachází keř či strom a ani větve keře nebo koruna stromu nepřesahuje 

ve vzdálenosti do 2 m z okolního pozemku v majetku města na pozemek 

k užívání.: 

 

 

 

Dne: …………………………     ……………………………… 

podpis, razítko 

 

 

 

 

Přílohy:   

- snímek z mapy (kopie) se zákresem situace 

- vyjádření  ZO  ČSOP  Vlašim v případě, že se na pozemku k užívání nachází 

keř či strom, nebo v případě, že větve keře nebo koruna stromu přesahuje ve 

vzdálenosti do 2 m z okolního pozemku v majetku města na pozemek k užívání.  
(kontakt: tel.: 777703456) 
 

         

 

* - nehodící se škrtněte  


