
POSTUP PŘI VÝPŮJČCE NEMOVITOSTÍ – POZEMKŮ,  DLE PRAVIDEL PRO NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, SVĚŘENÝM DO SPRÁVY MO STŘEKOV 

1. Žadatel (právnická osoba nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům) vyplní a podá  

návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - stejný formulář jako u žádosti o nájem nemovitosti – 

pozemku, který je k dispozici na odboru SOM ÚMO Střekov, nebo na internetových stránkách 

ÚMO Střekov. 

2. Uhradí poplatek, ve výši 400,--Kč, nejpozději do 10-ti dnů od podání návrhu na uzavření 

smlouvy o výpůjčce nemovitosti – pozemku. Poplatek je možné uhradit přímo do pokladny, 

na odboru SOM ÚMO Střekov, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou.   

3. Po obdržení návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti – pozemku odbor SOM 

ÚMO Střekov do 10-ti dnů písemně potvrdí přijetí této žádosti.  

4. Odbor SOM ÚMO Střekov provede místní šetření na požadované nemovitosti – pozemku. 

5. Odbor SOM ÚMO Střekov zpracuje návrh záměru zapůjčit nemovitost – pozemek, který 

přeloží Radě MO Střekov k projednání. 

6. V případě schválení záměru zapůjčit nemovitost – pozemek Radou MO Střekov, zabezpečí 

odbor SOM ÚMO Střekov zveřejnění tohoto záměru s termínem uzávěrky. V případě, že Rada 

MO Střekov záměr zapůjčit nemovitost – pozemek neschválí, odbor SOM ÚMO Střekov 

písemně informuje o této skutečnosti žadatele a zároveň ho vyzve ke sdělení, jakým 

způsobem požaduje vrátit uhrazený poplatek, ve výši 400,--Kč (na bank.účet nebo poštovní 

poukázkou). Poté je tato žádost o výpůjčku nemovitosti – pozemku vyřazena z evidence 

žádostí odboru SOM ÚMO Střekov.   

7. V době zveřejnění záměru na úředních deskách přijímá odbor OSOM ÚMO Střekov návrhy 

zájemců a námitky občanů k záměru výpůjčky. 

8. Po uzávěrce zveřejnění záměru výpůjčky nemovitosti – pozemku, vyzve odbor OSOM ÚMO 

Střekov všechny žadatele k podpisu protokolu z projednávání podmínek budoucí výpůjčky 

nemovitosti – pozemku.  

9. Poté co žadatel podepíše protokol z projednávání podmínek budoucí výpůjčky nemovitosti – 

pozemku je jeho žádost předložena k projednání Radě MO Střekov. 

10. V případě, že Rada MO Střekov výpůjčku nemovitosti – pozemku neschválí, odbor SOM ÚMO 

Střekov písemně informuje o této skutečnosti žadatele a zároveň ho vyzve ke sdělení, jakým 

způsobem požaduje vrátit uhrazený poplatek, ve výši 400,--Kč (na bank.účet nebo poštovní 

poukázkou). Poté je tato žádost o nájem nemovitosti – pozemku vyřazena z evidence žádostí 

odboru SOM ÚMO Střekov.   

11. V případě, že Rada MO Střekov výpůjčku nemovitosti – pozemku schválí, je o této skutečnosti 

žadatel odborem SOM ÚMO Střekov písemně informován a zároveň je vyzván k  podpisu 

smlouvy o výpůjčce nemovitosti – pozemku.  

12. Po zajištění podpisu smlouvy o výpůjčce ze strany nájemce, je smlouva o výpůjčce předložena 

k podpisu starostce MO Střekov, paní Lazarové a následně zaslána nájemci. 

   

 


