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Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Žádost o pronájem pozemku ve vlastnictví  města Opavy
A. Žadatel:
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
B. Žádám o pronájem pozemků ve vlastnictví města Opavy:
(v případě žádosti o pronájem části pozemku žadatel přiloží snímek z katastrální mapy s přesným zákresem požadované části pozemku)
 1:
C. Důvod pronájmu (např. zastavěná plocha nebo zahrada příslušející k domu ve vlastnictví žadatele, atp.):
9.0.0.2.20120627.2.874785
26.3.2013
MMO
Žádost o prodej pozemku
1.3.0
	Dne: 
	Podpis: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	PrintButton1: 
	CurrentDate: 
	fyzicka: 
	podnikajici: 
	pravnicka: 
	Vyplňte jméno: 
	Vyplňte příjmení: 
	Vyplňte titul před jménem: 
	Vyplňte titul za jménem: 
	Vyberte datum narození: 
	Vyplňte název právnické osoby: 
	Vyplňte identifikační číslo osoby: 
	Vyplňte osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby: 
	Vyplňte ulici: 
	Vyplňte  číslo popisné: 
	Vyplňte číslo orientační: 
	Vyplňte část obce: 
	Vyplňte obec: 
	Vyplňte poštovní směrovací číslo: 
	Zadejte 9-ti místné telefonní číslo bez mezer, nebo 12-ti místné (včetně mezinárodní předvolby): 
	Zde můžete vyplnit adresu elektronické pošty: 
	Zde můžete vyplnit ID datové schránky - pokud je zřízena.: 
	pouzitAdresaK: 
	pridatOsobu: 
	parcela: 
	metraz: 
	kultura: 
	katastr: 
	pridatPozemek: 
	duvod: 



