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Č. 
Popis/text  

1. Označení postupu  
 Nedoplňovat 
2. Kód životní situace  
 Nedoplňovat 
3. Pojmenování (název) životní situace  
 Ukončení pronájmu nebytových prostor v majetku M ěsta Bohumín, 

ve správ ě odboru majetkového, pronajímatelem 
4. Základní inform ace k dané životní situaci, p ředmětu žádosti apod.  
 jde o ukončení pronájmu nebytových prostor pronajímatelem 
5. Kdo je oprávn ěn podat žádost, iniciovat jednání apod.  
 Město Bohumín, prostřednictvím odboru majetkového MěÚ Bohumín 
6. Podmínky, za kterýc h může být dosaženo výsledku  
 Písemné vypovězení uzavřené nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 
7. Způsob, jakým je možno iniciovat řešení životní situace, podat žádost apod.  
 Podáním písemné výpovědi nájemní smlouvy, adresované nájemci do vlastních rukou. 

Doručením začíná běžet výpovědní lhůta dle příslušné nájemní smlouvy 
8. Název instituce, která záležitost vy řizuje  
 MěÚ Bohumín, odbor majetkový, oddělení budov, nám. T.G.Masaryka 225, Bohumín,  
9. Konkrétní organiza ční útvar  záležitost vy řizuje  
 Odbor majetkový, nám. T.G.Masaryka 225, Bohumín, přízemí, č.dv.119a, p. Sobaniec, tel. 

596 092 212, e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz, v úřední dny Po a St od 08:00 do 12:00 
hod a od 13:00 do 17:00 hod, nebo po předchozí telefonické domluvě kterýkoliv pracovní 
den. 

10. Potřebné doklady a další podklady požadované po žadatel i 
 Rozhodnutí rady města Bohumína 
11. Formulá ře používané p ři řešení dané životní situace požadované právním nebo 

interním p ředpisem 
 Nejsou 
12. Správní a jiné poplatky  
 Nejsou 
13. Lhůty a termíny  
 Platí výpovědní lhůta uvedená v uzavřené nájemní smlouvě. 
14. Další účastníci (dot čení) postupu  
 Jiné odbory MěÚ Bohumín s ohledem na charakter situace, jiné další subjekty (např. 

správce městského majetku, apod.) 
15. Popis dalších činností požadovaných po žadateli  
 Nejsou 
16. Název a odkaz na funk ční elektronickou službu, která umož ňuje vy řízení příslušné 

záležitosti, pokud existuje 
 sobaniec.marek@mubo.cz - pouze pro získání informací 
17. Číslo a název p říslušného právního p ředpisu (p ředpisy vydávané ve Sbírce zákon ů), a 

úplné ozna čení příslušného ustanovení 
 Zákon č. 128/2000 Sb., o  obcích (Obecní zřízení) 

Zákon  č. 89/2012 Sb. NOZ (nový občanský zákoník)  
Zásady pro pronájem nebytových prostor v majetku Města Bohumína 

18. Označení souvisejících p ředpis ů 
 souvisejících  předpisů je celá řada, jmenujme např.: 

Zákon  č. 586/1992 Sb., o  daních z příjmů aj. 
Zákon  č. 71/1967 Sb., o  správním řízení (Správní řád) 

19. Místo, lh ůta a způsob pro podání opravného prost ředku  
 opravné  prostředky  se neuplatňují 
20. Sankce, které mohou být uplatn ěny vůči občanovi (podnikatelskému subjektu) nebo 

orgánu ve řejné správy p ři nedodržení p ředepsaných povinností, postup ů, podmínek 
apod. 
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 Úhrada nákladů na opravu dotčeného prostoru nájemcem v případě, že prostor je předán ve 
špatném technickém stavu 

21. Vybrané nejd ůležit ější často kladené otázky, související s danou živ otní situací, a 
stru čné odpov ědi na n ě 

 dotaz: Ve kterých případech dává výpověď z nájmu NP pronajímatel 
odpověď: Případy, ve kterých bude Rada města Bohumín rozhodovat o vypovězení nájemní 
smlouvy jsou uvedeny v uzavřené nájemní smlouvě, obecně platí že výpovědními důvody 
jsou nehrazení nájemného a záloh na dodávku služeb nebo přenechání pronajatého 
prostoru nebo jeho části do užívání třetí osobě bez předchozího souhlasu pronajímatelem. 

22. Související informace z pohledu resortu a daného úz emí, umož ňující se seznámit se 
širším kontextem řešené životní situace, b ěžnými lh ůtami vy řízení apod., odkud jsou 
čerpány pot řebné finan ční zdroje atd. 

 --- 
23. Jiné informa ční zdroje, komunika ční formy. Uve ďte také, kde a za jakých podmínek 

jsou k dispozici 
 Nejsou 
24. Související životní situace/návody k řešení životních situací a další související odkazy 

např. na právní p ředpisy 
 Nejsou 
25. Označení odpov ědného správce popsaného postupu  
 Odbor majetkový nám. T.G.Masaryka 225, Masarykova 158, Bohumín 
26. Jmén o osoby - odpov ědného správce popsaného postupu  
 p. Marek Sobaniec, tel. 596 092 212, e-mail: sobaniec.marek@mubo.cz 
27. Datum, od kterého návod platí  
 1.1.2000 
28. Datum poslední aktualizace a nebo verifikac e správnosti postupu  
 21.8.2017 
29. Datum konce platnosti, je -li známo  
 Platí do odvolání nebo změny 
30. Případná up řesnění a poznámky, p ředevším pro zam ěstnance VS, které mohou 

pomoci ú ředníkovi p ři orientaci v životní situaci ob čana 
 Veškeré informace, upřesnění nebo ujasnění postupu je možné získat na odboru 

majetkovém MěÚ Bohumín, nám. T.G.Masaryka 225, Bohumín, tel. 596 092 212, e-mail: 
sobaniec.marek@mubo.cz 

 
 


