
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, Odbor investic a majetku  

_____________________________________________________________________ 

 

ŽÁDOST 

 

k uzavření smluvního vztahu 1) 

k prodloužení smluvního vztahu – č. nájemní smlouvy ………………………….……1) 

k ukončení smluvního vztahu – č. nájemní smlouvy……..…………………………1) 

 

Žadatel/é  (jméno/název firmy):…………………………………………………………………………. 

Datum narození: …………………………………………………      IČO: …..………………………. 

Adresa: ……………………………………………….. PSČ: ………………telefon:……..………….. 

Statutární orgán – jméno: ………………………………………. funkce: ……………………………… 
(kdo je oprávněn podepisovat – dle výpisu z obchodního rejstříku, zřizovací listiny apod.) 

 

K podané žádosti je třeba předložit: 

osoby podnikající          - fotokopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu 

v případě zmocnění       - plnou moc (musí být uvedeno jméno, datum narození zmocněnce, trvalé bydliště, 

rozsah  plné moci /k uzavírání a podpisu smlouvy na SVSMP/ a datum vydání plné 

moci) 

 

1. Přesné označení místa/pozemku, který je předmětem žádosti: (název ulice a číslo objektu, číslo  

     pozemku a název katastrálního území z katastru nemovitostí):     
pozemek p.č. katastrální území celková výměra pozemku požadovaná plocha  

    

    

    

 

2. Účel užívání: ……………………………………………………………………………………… 

3.  Doba užívání: Určitá od ………………… do ………………………. Neurčitá: ano / ne 

 

4. Ukončení nájemní smlouvy ke dni ……………………. z důvodu ………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………  . 

 

 

V Plzni dne: ………………………… . 

       ………………………………………… 

        podpis/y  žadatele/ů 

 

 

Příloha: 

Situační nákres (např. zákres do snímku z katastrální mapy – Katastrální úřad, Radobyčická 12) 

Výpis z katastru nemovitostí  
 
1)   Nehodící se škrtněte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, příp. ZVLÁŠTNÍ KATEGORIÍ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

 

 

Souhlasím s tím, aby  

 

statutární město Plzeň – městský obvod Plzeň 1, Úřad městského obvodu Plzeň 1 (dále jen “ÚMO 1“), adresa 

alej Svobody 60, PSČ 323 00, datová schránka (ID): 2dibh62, IČO: 00075370. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ÚMO 1: Ing. Jiří Baumruk, 37 803 2207, baumruk@plzen.eu. 

 

po dobu vyřízení mé žádosti zpracovával mé  osobní údaje/  osobní údaje zvláštní kategorie, kterými 

jsou: 

 jméno,  

 příjmení,  

 datum narození,  

 trvalé bydliště,  

 

 

.....…………………………………………………………………………………………………………………. 

.....………………………………………………………………………………………………….....……………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………......……………

……………………………………………………………………………………   které jsem poskytl/a a které 

budou zpracovávány za účelem:  žádosti k uzavření/ukončení/změně smluvního vztahu. 

 

Po dobu: vyřízení mé žádosti. 

 

 

Titul, jméno a příjmení .................................................................  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Bytem  

  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození   

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Souhlasím s tím, aby mé údaje byly použity i při projednání výše uvedené záležitosti v orgánech města a 

městského obvodu Plzeň 1, odbornými útvary ÚMO 1, příspěvkovými organizacemi statutárního města Plzně, a 

to zejména zveřejněny, a tedy zpřístupněny v rámci usnesení orgánů statutárního města Plzně či orgánů 

městských obvodů (Rada města Plzně, Zastupitelstvo města Plzně, Rada městského obvodu, Zastupitelstvo 

městského obvodu), a to též formou jejich zveřejnění, a tedy zpřístupnění, na úřední desce, úřední desce 

umožňující dálkový přístup či na internetových stránkách města, či městského obvodu. 

 

Souhlasím i s případným zveřejněním plného textu uzavřené smlouvy, popř. dohody, na úřední desce nebo 

úřední desce umožňující dálkový přístup. Statutární město Plzeň – městský obvod Plzeň 1 je oprávněno takto 

publikovat úplné znění smluv jen v případě, že smlouva, popř. dohoda, je uzavírána výhradně ve prospěch 

žadatele bez vymahatelného protiplnění ve prospěch města. 

 

Dále beru na vědomí: 

 

− jakmile pomine výše uvedená doba, po kterou jsou mé osobní/ osobní údaje zvláštní kategorie zpracovávány, 

budou tyto údaje zlikvidovány v souladu s vnitřními předpisy ÚMO 1; 

− mám právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, přičemž tím není dotčena zákonnost zpracování osobních 

údajů/osobních údajů zvláštní kategorie před tímto úkonem; 

− mám právo na přístup k výše uvedeným osobním údajům/ osobním údajům zvláštní kategorie, mám právo 

žádat opravu těchto nepřesných údajů, mám právo v případě odvolání tohoto souhlasu na výmaz těchto 

údajů, na jehož základě byly osobní údaje/ osobním údaje zvláštní kategorie zpracovávány, přičemž se právo 

mailto:baumruk@plzen.eu


na výmaz neuplatní za podmínek stanovených dle čl. 17 odst. 3 GDPR, mám právo na omezení zpracování a 

právo na přenositelnost údajů 

− mám právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České 

republice Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

− výše uvedené osobní údaje/ osobní údaje zvláštní kategorie nebudou sdělovány příjemcům s výjimkou 

orgánů veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu se zvláštními 

zákony;  písemnosti osobní povahy mohou být předloženy jako součást podkladových materiálů pro 

jednání zastupitelstva pouze v případě, že k tomu dám výslovný souhlas;  

− poskytnutí osobních údajů ve výše uvedené záležitosti je svobodné, pro výše stanovený konkrétní účel, 

jednoznačné a informované. 

 

 

V ……………… dne ……………         

            

  

 

 

                             

         

 ………………………………… 

                        podpis 

 

. 

 


