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 Č.  Popis/text  

1.  Označení postupu  

  Nedoplňovat  

2.  Kód životní situace  

  Nedoplňovat  

3.  Pojmenování (název) životní situace  

  Pronájem pozemků  

4.  Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.  

  jde o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města Bohumína  

- pronájem pozemků, výpůjčky pozemků 

- jiného majetkoprávního vypořádání pozemků např. uzavírání dohod či 
obdobných listin  

5.  Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání apod.  

  - fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkolům či jí pověřená osoba 

na základě plné moci  

- právnická osoba (zastoupená oprávněnou osobou dle příslušných listin (výpis 

z obchodního rejstříku, plné moci, registrace aj.)  

- neziskové a jiné organizace  

- různé další subjekty  

6.  Podmínky, za kterých může být dosaženo výsledku  

  - zahájení řízení, akceptování Zásad na pronájem pozemků  města Bohumína, 
zveřejnění, schválení v radě města Bohumína, uzavření nájemní smlouvy  

7.  Způsob, jakým je možno iniciovat řešení životní situace, podat žádost apod.  

  - podání žádosti se specifikací požadavku osobně  na podatelně Městského úřadu 

Bohumín nebo přímo na majetkovém odboru MěÚ Bohumín,  poštou na adresu:  

Městský úřad Bohumín, ul. Masarykova 158, Bohumín  

8.  Název instituce, která záležitost vyřizuje  

  Městského úřadu Bohumín, majetkový odbor 

9.  Konkrétní organizační útvar a kde záležitost vyřizuje  

  Majetkový odbor, p. Holeszová Jana,  č.dv. 103 B v přízemí, tel. 596 092 228, e-mail: 
holeszova.jana@mubo.cz  

10.  Potřebné doklady a další podklady požadované po žadateli  

  - občanský průkaz   
- aktuální informace, jichž se majetková záležitost týká  

- informaci o nemovitosti z katastrálního úřadu (není podmínkou)  

11.  Formuláře používané při řešení dané životní situace požadované právním nebo 
interním předpisem  

   volná forma žádosti, formulář není podmínkou  

12.  Správní a jiné poplatky  

  podání žádosti na pronájem pozemků je bezplatné  

13.  Lhůty a termíny  

  lhůtu pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit, neboť dispozice s nemovitostmi 
podléhají dle Zákona o obcích příslušným orgánům obce, u pronájmu pozemků radě 
města Bohumína, kdy pronájem pozemků je radě města předložen až po zajištění 
nezbytných podkladů a úkonů (zveřejnění na úřední desce, vyjádření příslušných 
odborů, místní šetření, zákonné zveřejnění na úřední desce a na  internetových 
stránkách města Bohumín na adrese http://www.mubo.cz/  

14.  Další účastníci (dotčení) postupu  



  - jiné odbory Městského úřadu Bohumín pro podávání potřebných vyjádření k dané 
záležitosti  

15.  Popis dalších činností požadovaných po žadateli  

  upřesnění žádosti, účast při místním šetření  
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16.  Název a odkaz na funkční elektronickou službu, která umožňuje vyřízení 
příslušné záležitosti, pokud existuje  

  e-mail: holeszova.jana@mubo.cz  

17.  Číslo a název příslušného právního předpisu (předpisy vydávané ve Sbírce 
zákonů), a úplné označení příslušného ustanovení  

  Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění  

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění  

18.  Označení souvisejících předpisů  

  Zásady pro uzavírání smluv na pronájem pozemků  

19.  Místo, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku  

  opravné prostředky se neuplatňují  

20.  Sankce, které mohou být uplatněny vůči občanovi (podnikatelskému subjektu) 
nebo orgánu veřejné správy při nedodržení předepsaných povinností, 
postupů, podmínek apod.  

  -smluvní pokuta  
-zrušení nájemní smlouvy  

21.  Vybrané nejdůležitější často kladené otázky, související s danou životní situací, 
a stručné odpovědi na ně  

  dotaz: výše nájemného  

odpověď: sazby dle Zásad na pronájem pozemků   

22.  Související informace z pohledu resortu a daného území, umožňující se 
seznámit se širším kontextem řešené životní situace, běžnými lhůtami vyřízení 
apod., odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd.  

   e-mail: holeszova.jana@mubo.cz,  MěÚ  Bohumín, č. dv. 103 B v přízemí  

23.  Jiné informační zdroje, komunikační formy. Uveďte také, kde a za jakých 
podmínek jsou k dispozici  

  - úřední deska městského úřadu  
- http://www.bohumin.cz/  

- městské noviny OKO  

24.  Související životní situace/návody k řešení životních situací a další související 
odkazy např. na právní předpisy  

  -  

25.  Označení odpovědného správce popsaného postupu  

  Městský úřad Bohumín, majetkový odbor 

26.  Jméno osoby - odpovědného správce popsaného postupu  

  e-mail: holeszova.jana@mubo.cz  

27.  Datum, od kterého návod platí  

  2.9.2002  

28.  Datum poslední aktualizace a nebo verifikace správnosti postupu  

  r. 2019 
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29.  Datum konce platnosti, je-li známo  

  beze změn, bude prováděná průběžná aktualizace  

30.  Případná upřesnění a poznámky, především pro zaměstnance VS, které mohou 
pomoci úředníkovi při orientaci v životní situaci občana  

  Majetkový odbor tel. 596 092 228  

  


