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Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
Naše značka: SPU 332242/2020/Ve 
Spis. značka: SZ SPU 322041/2020/2 
 
Vyřizuje.:  Mgr. Denisa Vévodová  
Tel.:  702 126 636 
ID DS:  z49per3 
E-mail:  d.vevodova@spucr.cz 
 
Datum:  14.9.2020 
 

 
 
 
Poskytnutí požadovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Dne 9.9.2020 byla doručena Státnímu pozemkovému úřadu Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zaevidována pod č.j. SPU 322041/2020, ve které 
požadujete zaslat kopii pachtovní smlouvy č. 58N20/19 a žádost o pronájem pozemku parcelní č. 4861. 
 
Přílohou tohoto dokumentu zasíláme požadované dokumenty v anonymizované podobě. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Pachtovní smlouva č. 58N20/19 
2. Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu 

 

 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
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.' · . l ·v)zemkový ÚLi .i Paruut1( Kykraj

nr" vé 231 l

Státní pozemkový úřad " ""'
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774
DIČ: CZ 01312774
za který právně jedná Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Pardubický kraj,
adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice,
na základě oprávnění vyp|ývajÍcÍho z platného Podpisového řádu Státního pozemkového
úřadu účinného ke dni právního jednání
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 160012-3723001/0710

(dále jen ,,propachtovatel")

- na straně jedné -

a

0 Textilní banka.cz, z.ú.
sídlo: Radiměř Cp. 178, 569 07 Radiměř
IČO: 055 94 901
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl U, vložka
109
osoba oprávněná jednat za právnickou osobu pani Alena Suchánková - ředitelka
bankovní spojení: FlO Banka
číslo účtu: 2001371451/2010

(dále jen ,,pachtýř")

- na straně druhé -

uzavÍrajÍ podle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ"), tuto

0
PACHTOVNÍ SMLOUVU

Č. 58N20/19

ČI. I

Propachtovatel je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný
hospodařit s tímto zemědělským pozemkem ve vlastnictví státu vedeným u Katastrálního
úřadu pro Pardubický kraj KatastrálnIho pracoviště Svitavy.

obec kat. území druh evidence parcela č. výměra druh pozemku
Radiměř Radiměř KN 4861 1263 m' TTP

Přílohu tvoří výpis ze souboru popisných informaci katastru nemovitosti z databáze SPÚ
obsahujÍcÍ pouze pozemek, který je předmětem pachtu.
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ČI. II

Propachtovatel přenechává pachtýři pozemek uvedený v ČI. l této smlouvy do užIvání
za účelem:

- provozování drobné zemědělské činnosti (jako např. sekání trávy).
ČI. Ill

pachtýř je povinen:

a) užívat pozemek řádně v souladu s jeho účelovým určením,

b) dodržovat povinnosti vyp|ývající ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o
změně některých souvisejÍcÍch zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) dodržovat zákaz hospodářské činnosti vyvo|ávajÍcÍ erozi a další degradaci půdy
a používání toxických a jiných škodlivých látek s dlouhodobým reziduálním účinkem,
dodržovat ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů,

d) umožnit propachtovateli provádění kontroly k bodům a) až C) formou nahlédnuti
do evidence rozborů a vstupem na pozemek,

e) dodržovat povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů,

0

f) provádět podle podmínek sběr kamene,

g) vyžádat si souhlas propachtovatele při realizaci zúrodňovacích opatření, likvidaci
a zakládáni trvalých porostů na pozemku(c/ch) nebo při provádění změny druhu pozemku,

h) trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemkem, jenž je předmětem pachtu,

i) platit v souladu se zákonnou úpravou daň z nemovitých věcí za propachtovaný pozemek,
jenž je předmětem pachtu.

j) dodržovat veškeré povinnosti uložené zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se značky geodetického bodu zřízené ve veřejném
zájmu na pozemku, jenž je předmětem pachtu.

ČI. IV

I) Tato smlouva se uzavírá od 19. 05. 2020 na dobu neurčitou.

2) Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou
smluvních stran nebo jednostrannou písemnou výpovědí.

3) Pacht lze v souladu s ustanovením § 2347 OZ vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní
době, a to vždy jen k 1. říjnu běžného roku.

4) Stane-li se pachtýř ze zdravotních důvodů nezpůsobilý na pozemku hospodařit, má dle
ustanovení § 2348 OZ právo vypovědět pacht v tříměsÍčnÍ výpovědní době.

5) Propachtovatel může v souladu s ustanovením § 2334 OZ vypovědět pacht bez
výpovědní doby, jestliže pachtýř propachtuje propachtovaný pozemek jinému, přenechá-li ho
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k užíváni nebo změní-li hospodářské určeni pozemku, anebo způsob jeho užÍvání nebo
požÍváni bez propachtovatelova předchozího souhlasu.

6) Vznikne-li k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci působnosti nebo stanoveného
předmětu činnosti propachtovatele anebo pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo
z důvodu jinak určeného veřejného zájmu, potřeba uvolnit předmět pachtu nebo jeho část,
tj. např. jednotlivý pozemek nebo jeho část, má propachtovatel právo jednostranně zúžit
předmět této smlouvy a ukončit pacht pozemku či jeho části tak, že skončí uplynutím tří
měsíců ode dne doručení oznámení pachtýři o zúžení předmětu této smlouvy. Ostatní
propachtované pozemky či části pozemků nedotčené touto potřebou zůstávají nadále
předmětem této smlouvy.

7) pachtýř s jednostranným ukončením pachtu pozemku či jeho části z důvodu potřeby
uvolnění k plněni funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci působnosti nebo stanoveného
předmětu činnosti pronajímatele anebo pro realizaci veřejně prospěšné stavby nebo
z důvodu jinak určeného veřejného zájmu výslovně souhlasí a stvrzuje, že nebude z titulu
tohoto ukončení smlouvy uplatňovat žádné náhrady ani majetkové nároky a sankce.

ČI. V

l) pachtýř je povinen platit propachtovateli pachtovné.

2) Pachtovné se platí ročně pozadu vždy k 1. 10. běžného roku.

3) Roční pachtovné se stanovuje dohodou ve výši 500,00 KČ (slovy: pět set korun
českých).

4) Pachtovné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2020 včetně činí 185,00 KČ (slovy:
sto osm desát pět korun českých) a bude uhrazeno k 1. 10. 2020.

5) Pachtovné bude hrazeno převodem na účet propachtovatele vedený u České národní
banky, číslo účtu 160012-3723001/0710, variabilní symbol 5812019.

Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet propachtovatele.

6) Nedodrží-li pachtýř lhůtu pro úhradu pachtovného, je povinen podle ustanovení § 1970 OZ
zaplatit propachtovateli úrok z prodlení, a to na účet propachtovatele vedený u České
národní banky, číslo účtu 180013-3723001/0710, variabilní symbol 5812019.

7) Prodlení pachtýře s úhradou pachtovného delší než 60 dnů se považuje za porušeni
smlouvy, které zakládá právo propachtovatele smlouvu vypovědět bez výpovědní doby
(ustanovení § 2232 OZ).

8) Smluvní strany se dohodly, že propachtovatel je oprávněn vždy k 1. 10. běžného roku
jednostranně zvýšit pachtovné o miru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního
indexu spotřebitelských cen vyhlášenou českým statistickým úřadem za předcházející běžný
rok.
Zvýšené pachtovné bude uplatněno písemným oznámením ze strany propachtovatele
nejpozději do 1. 9. běžného roku, a to bez nutnosti uzavírat dodatek a pachtýř bude povinen
novou výši pachtovného platit s účinností od nejbližší platby pachtovného.
Základem pro výpočet zvýšeného pachtovného bude pachtovné sjednané před tímto
zvýšením.
V případě, že meziroční mira inflace přestane být z jakéhokoli důvodu nadále publikována,
nahradí ji jiný podobný index nebo srovnatelný statistický údaj vyhlašovaný příslušným
orgánem, který propachtovatel dle svého rozumného uvážení zvolí.
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9) Smluvní strany sjednávají odlišně od § 2337 oz to, že pachtýř nemá právo na slevu
z pachtovného nebo prominutí pachtovného ve vazbě na to, že k pozemku, který je
předmětem pachtu dle této smlouvy, není zajištěn přístup.

ČI. VI

Pokud je na propachtovaném pozemku zřízena meliorační zařIzení, pachtýř se zavazuje:

- u melioračních zařIzení umístěných pod povrchem půdy zajistit jejich údržbu,
- k hlavním melioračním zařízením umožnit přístup za účelem provedení údržby.

ČI. VII

l) pachtýř bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pozemek, který je předmětem pachtu dle
této smlouvy, může být propachtovatelem převedeny na třetí osoby v souladu s jeho
dispozičním oprávněním. V případě změny vlastnictví platí ustanovení § 2221 a § 2222 OZ.

2) pachtýř bere na vědomi a je srozuměn s tím, že k pozemku, který je předmětem pachtu
dle této smlouvy, nemá zajištěn přístup a tuto smlouvu uzavírá s tím, že si přístup zajistí bez
toho, aby mohl požadovat po propachtovateli jakékoli plnění. 0

ČI. VIII

pachtýř je oprávněn propachtovaný pozemek nebo jeho část dát do užívánÍ třetí osobě jen
s předchozím písemným souhlasem propachtovatele.

ČI. lX

Propachtovatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě
uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro
účely realizace, výkonu práv a povinnosti dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů
si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních
údajů, jakož i dalších práv vyp|ývajÍcÍch z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se
zavazují, že při správě a zpracováni osobních údajů budou dále postupovat v souladu
s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se propachtovatel zavazuje
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona č. 499/2004
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. 0

ČI. X

l) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou dodatku k této smlouvě, a to na základě dohody smluvních stran, není-li
touto smlouvou stanoveno jinak.

2) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoli změně údajů týkajIcIch se
jejich specifikace jako smluvní strany této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
změny.

ČI. XI

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Jeden stejnopis přebírá pachtýř a jeden je určen pro propachtovatele.
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ČI. XII

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uvedeným v ČI. lV této smlouvy.

ČI. XIII

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašuji, že s jejím obsahem souhlasí a že tato
smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své
podpisy.

V Pardubicích dne 19. 05. 2020
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. Příloha pachtovní smlouvy č. 58N20/19l
l Variabilní symbol: 5812019 Uzavřeno: 19.5.2020

Datum tisku: 19.5.2020 Účinná od: 19.5.2020

Roční pacht: 500 Kč

pachtýři:

Název
Textilní banka.cz, z.ú.

Nemovitosti:

Adresa

Radiměř 178, 56907 Radiměř

Pozn. Parcela l Díl Skp. Kult. Číslo LV Typ
sazby

Cena výměra % Pacht
[KČ] [m'] [KČ]

Katastr: Radiměř
4861

Celkem za katastr
Celkem
Minimálni roční pachtovné

2 7 10002 pc/ha 54 200,00 1 263 2,2 150,60

1 263 150,60

1 263 151

500

Vysvětlivky k typu sazby:
ha...za hektar
jdn...za jednotku
pc/ha...průměrná cena za hektar
m',..za m'

Y
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výpočet pachtu k dodatku č. pachtovní smlouvy č. 58N20/19

Datum tisku: 19.5.2020 Spočítáno k datu splátky: 1. 10. 2020

Vydané parcely:

Poznámka Parcela l Díl Skup.

Celkem vydané parcely

stávajíci parcely:

Poznámka Parcela l Díl Skup.

Katastr: Radiměř

Výměra Datum Datum Počet
[m'] zahájeni ukončení dní

pachtu pachtu

Pacht
[KČ]

Výměra Datum
[m'] zahájeni

pachtu

Datum Počet
ukončení dní
pachtu

Pacht
[KČ]

C 4861 2
Celkem za katastr
Celkem stávající parcely

Celkem

výše splátky k datu 1.10.2020

1263 19.5.2020 135 55,55

1263 55,55

1263 55,55

56

185
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' OKRES: CZ0533 Svitavy,3609
OBEC: 578657 Radiměř

KAT.ÚZEMÍ: 737852 Radiměř

A Vlastník, jiný oprávněný

Page l of l

Vyhotovil: Sedláková Květuše, . UCel: Správa majetku
MISYS-KatastrSQL, informativní výpis pro vnitřní potřebu!

Data platná k: 1.04.2020
LIST VLASTNICTVÍ 1000 2
Částečný výpis

Oprávněný subjekt, adresa

Vlastnické právo

Česká republika,

PřIslušnost hospodařit s majetkem státu

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - Žižkov

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Identifikátor Podíl

00000001-1

01312774

B Nemovitosti

C
Pozemky

Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití

PŮVOD: Katastr nemovitostí (KíV)

kn 4861 1263 trvalý travní porost

BI Věcná práva sĹoužÍcÍ ve prospěch nemovitosti v části B

C Věcná práva zatěžujÍcÍ nemovitosti v části B včetně souvisejÍcÍch údajů

ZpŮsob ochrany

zemědělský půdní fond

(bez zápisu)

D Poznámky a další obdobné údaje

Plomby a upozorněni

e Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu
Listina

(bez zápisu)

(bez zápisu)

(bez zápisu)

* Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zrušení věcného břemene
JPÚ/R/Ra/31/09-Ve ze dne 09.09.2009. Právní moc ke dni 25.09.2009.

Z-14395/2009-609
Pro: Česká republika, , IČ:00000001-1

* Souhlasné prohlášeni o přechodu přísluš. hospodařit (§22 bod 5 zák.č.503/2012Sb.) ze dne 18.09.2017. Právni účinky
zápisu ke dni 18.09.2017. Zápis proveden dne 22.09.2017.

Z-4955/2017-609
Pro: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha - Žižkov, IČ:01312774

F Vztah BPEJ k parcelám
Parcela BPEJ Výměra[m2]

'. . ' ' · 74700 1263
Pokud je výměra bonitních dí|ů parcely menši než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro pardubický kraj, KatastrálnI pracoviŠtě Svitavy, kód: 609

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Vyhotoveno systémem MISYS ver.14.51.125596 pro VFK verze 5.4 Datum a čas vyhotovení výpisu: 19.05.2020 10:06:31
Vyhotovil: Sedláková Květuše, . UCel: Správa majetku výpis vyhotoven za 3.233s, SQLite3 native, ver.3.26.0

Tento výpis má informativní charakter a je určen pouze pro vnitřní potřebu oprávněného uživatele dat SPI KN.
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B - část 2/4 - příloha č. 13 (l. 1. 2020)

B - část 214 - příloha č. 13
ŽÁDOST

Statn1 pozomkovy úrad
Doruceno: 14. 06.2020 ," 1 '
SPU 161447/2020,5_ 'l

l l

11oty: c > ."Ĺ" , (' _ ,k_ l
,,

o užIvánI nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný
hospodařit SPÚ ,rr l' Le"

Evidenční číslo SPÚ:

- .. - Q1K1 fS9u>l. IDENTIFIKACNI UDAJE ŽADATELE
1. Fyzická osoba:
Příjmenf , , . jméno

. ,,_,, Titul r. č.*
IČO**

_""'r_l l l
*** " " " " "" " " """ ' " "" " ! """,l

,Adresa trvalého pobytu: Obec _Ulice " " _ " "" " " " Č p. _ _ , .PS'Č
,.

'

***

0 Státni.občanstvi " Rod"inný stav"..""Te1."""", . , """"_"ID_DS" E-mail

***

Osoba oprávněná jednat za žadatele:
Příjmení

. , jméno
Titul r. č.*

D

-—--r -- -'- ' '" "-' "" ' _""_"_:
,Adresa pro doručovánĹ:""Obec "" " "Ulice"" " _. ". ,Č..p.

. _
"""""" PSČ """

***

bankovní spojení:

č.ú..:

Pozn.." Pň/ožte pms/m úňedně ově/bnou Plnou moc
* osoby, které nemají pňdě/eno mm číslo, vyp/ňuj/ datum a rok narozeni
** vyplní osoba podnika//c/ dle živnostenského zákona příp. jiného zvláštního právního pNdpisu - zemědělský
podnikatel - Nzická osoba nezapsaná v obchodním rejstř/ku
***vyp/ňuje se v pňpac®, že jde o pronájem manželům či zájemcům o pronájem vystupuj/c/m ve shcůě

2. Právnická osoba:
Název: Te.x t pgj<j "2, 2 u

Adresa.si.dla: Obec Ulice "" """" """ "" """" """ """" PSČ" "" """
! l mc"ľ AM 5Gq O ? -
"k.O"" _ DIĹ

" ID DSi ! ikKL'u ZLín,' 6Qmů:ě

Adresa pro doručováni: Obec " Ulice" """" " "" Č.p. PSČ
),._ 1__ Á'u . 5t?í QS1 l

bankovní spojeni' Jcc, 44s4 F'ej

spuess7a331f59
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č.ú..: \
Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu:
Přijmeni Jméno Titul Funkce

""' " " -" ' ' " "" "" """"""' "" """ '""" "" l """ ""' " " l I
L ~

/JL£ U A. : 'ŔE?jt 7 E LAĹ A

íl. SPECIFIKACE NEMOVITÝCH VĚCÍ
i : Pozemek ;

Nabízená užíván od '
l Druh evidence cena Druh dataKatastrálni . . .. Obec . . za pozemku ' (presne

, území
; R"""" Graf J"né pacht/náje l (budovy) : datum)

N , EN PK ' É!řídě| k.ú. m : ' neužíván '
Parceln_i číslo I ' ,

R/'cd r€ ii _, ,,, p.c, . 4& ;" ..,_. _ . , "řěvM.4 1—> 241, ľ-l Ů'lj

i "a> :
'Fbzn.: V př/pacĹě většího počtu" nemovitosií použiiie"voíný list" Seznam pozemků (budov) poža&vaných db
už/ván/- viz příloha

Ill. SPECIFIKACE ÚČELU ,UŽÍVÁNÍ

- za účelem provozováni zemědělské činnosti
- za účelem provozování drobné zemědělské činnosti Se" "TQAVm
- přidomovni zahrada
- k rekreaci
- jiné nezemědělské využití (přesně specifikovat)

- k podnikáni
- za účelem umístěni reklamního zařízení
- ostatní

Zadatel prohlašuje, že výše uvedenou/é nemovitou/é věc/i již užívá od
(přesné datum), doposud neužívá.
Skrtněte nehodící se.

lV.
Státní pozemkový úřad jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracováni osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje
subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této žádosti zpracovává pro účely realizace
výše uvedeného účelu. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu
ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyp|ývajicich
z výše uvedené legislativy. Státní pozemkový úřad i uvedený subjekt osobních údajů se
zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s
aktuálni platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatřeni se Státní pozemkový úřad
zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
****
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V. Na uzavřeni pachtovni/nájemnI smlouvy není právni nárok a žadatel bere na vědomí, že
nemusí být žádosti o uživánÍ vyhověno.
P"'stoup l' Statni pozemkový úřad kladně k vyřizováni žádosti, je žadatel srozuměn se
skutečností, že změní-li se v průběhu vyřizováni této žádosti o užÍváni okolnosti popř. právni
skutečnosti (např. žaloba, předběžná opatřeni), které bráni Státnímu pozemkovému úřadu
s nakládáním s nemovitými věcmi ve vlastnictví státu, bude právni jednání ze strany Státního
pozemkového úřadu ve věci žádosti příp. uzavřeni takové smlouvy ukončeno. Žadatel
výslovně souhlasí s tím, že nelze v takových případech uplatňovat vůči Státnímu
pozemkovému úřadu náhradu nákladů dosud vynaložených v souvislosti s podanou žádosti
příp. a uzavřením pachtovnÍ/nájemní smlouvy (např. náklady na vyhotoveni geometrického
plánu aj.)-

Prohlašuji/eme, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné.

Součástí žádosti je -(ne;íj' seznam pozemků požadovaných do uživáni, listů

Další přílohy : listů
listů

Datum '/4 ,r Je,,)c,

je, je prohlášeni ad lV.) neúčinné

D

Příloha k žádosti:
1. Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele.

alternativa pro žádost za účelem um/stěn/ rek/amn/ho zař/zen/
1. Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen osobou oprávněnou jednat za žadatele.
2. Technické parametry reklamního zařízení
3. Situační náčrt, na kterém je uvedena bližší specifikace urMstění na nemovité věci
4. Účinné povoleni příslušného silničního úřadu ve smyslu zákona o pozemních

komunikacích
5. alternativa stavbV pro reklamu dle stavebních předpisů Listina opravňující jej k

urrňstění reklamního poutače podle stavebních předpisů.

Poučeni:
- vyplňte, prosím, požadované údaje hůlkovým písmem a nehodící se škrtněte,
- žádost se podává na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu,
- na adresu uvedenou v této žádosti budou zasílány veškeré písemnosti,
- v případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být žádost podepsána zástupcem

právnické osoby uvedené v obchodním rejstříku,
- bude-li žadatel o uživánÍ zastoupen zmocněncem na základě plné moci, opatřené

úředně ověřeným podpisem, budou v této plné moci ověřeny identifikační údaje
žadatele.


