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Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Žádost o pronájem nebytového prostoru dle zákona č. 116/1990 Sb., v platném znění
Adresa trvalého pobytu
Adresa sídla
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
A. Žadatel:
Kontaktní adresa
B. V souladu s vyhlášeným záměrem žádám o pronájem nebytového prostoru:
C. Důvod a účel pronájmu (např. prodejna potravin se skladem, kancelář pro advokátní činnost, atp.):
emailem (vytištěné + podepsané + naskenované)na adresu: posta@opava-city.cz
 
Připravujeme verzi pro použití kvalifikovaného certifikátu a plně elektronické odesílání
poštou, nebo osobně na adresu:
 
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69, 746 26 Opava
Vyplněný formulář doručte: 
V případě nedostatku místa může žadatel doplnit přílohu, ve které uvede své dosavadní podnikatelské aktivity a záměry.
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