Město Uherské Hradiště
Odbor správy majetku města

Žádost o pronájem pozemku za účelem zřízení restaurační zahrádky
1. Označení žadatele
a) Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
Jméno a příjmení:

Titul:
IČ:

Bydliště:

Adresa pro doručování (v případě, že se žadatel nezdržuje v místě bydliště):

Datum narození:
e-mail:

Telefonní kontakt:

Jiné důležité údaje:

b) Právnická osoba
Název firmy:
Jméno a příjmení:

Titul:

IČ:

Právní forma:

Sídlo/místo
podnikání:
Jednající,
popř. zastoupení:
Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Jiné důležité údaje:

2. Předmět žádosti
Zde uveďte přesné označení pozemku parcelním číslem, jeho výměru a katastrální území; pro lepší
identifikaci k žádosti přiložte podle možností snímek z katastrální mapy, situační nákres; uveďte i další
podrobnosti nezbytné pro správné zpracování Vaší žádosti.
Katastrální území:
Parcelní číslo:

Výměra:
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Adresa provozovny:

Vybavení restaurační zahrádky
Nábytek (popis, materiál):

Zastínění (popis, barva):

Pódium:

NE

ANO

Ohrazení:

NE

ANO Materiál, výška:

Kapacita sociálního zařízení provozovny (počet WC):
3. Doba pronájmu
Určitá

OD:

DO:

Pozn.
Výše nájemného bude vypočtena (stanovena) v souladu s ceníkem schváleným usnesením rady města
č. 922/55/R/2009 ze dne 17. 3. 2009.

O průběhu vyřizování mé žádosti mne informujte na kontaktní údaje uvedené v bodě 1. této žádosti a to
formou:

telefonicky

e-mailu

poštou

datovou zprávou

4. Čestné prohlášení

Žadatel/é čestně prohlašuje/í, že vůči městu Uherské Hradiště a příspěvkovým organizacím Klub kultury,
p. o., Městská kina Uherské Hradiště, p. o., Sportoviště města Uherské Hradiště, p. o., Aquapark Uherské
Hradiště, p. o., nemá/jí žádné nezaplacené závazky a toto stvrzuje/í svým/i podpisem/y.
5. Přílohy
Situační nákres v měřítku s umístěním plochy zahrádky a vyznačením půdorysné plochy a odstupů od
stávajících staveb.
Další přílohy:

6. Zákonnost zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů v této žádosti je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) „zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
tohoto subjektu údajů“. Bližší informace ke zpracování osobních údajů městem Uherské Hradiště naleznete
na adrese http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

Datum:

.............................................................
podpis žadatele
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