
ŽÁDOST O NÁJEM/PACHT NEMOVITOSTI

Zájemce

Jméno/název

Datum narození IČO / DIČ

Adresa trv. pobytu / sídla:

Korespondenční adresa:

Osoba oprávněná jednat za 

právnickou osobu

Obecný zmocněnec nebo právní 

zástupce fyzické osoby

Kontaktní údaje na kompetentní osobu 

mailová adresa telefon

Část A - nájem budovy/bytu

Majitel:

Katastrální území č.p./č.e. budovy

Číslo parcely, na které budova leží číslo bytu

Čísla ostatních parcel, které budou 

předmětem nájmu

Poznámka

Rozhodnutí farnosti - část A

Část B - nájem/pacht zahrady

Majitel:

Katastrální území číslo parcely/parcel

Poznámka

Tímto Vás informujeme o tom, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR).

V případě více zájemců tyto uveďte v samostatné příloze. 

Pokud máte zájem o část parcely přiložte zákres do mapy.

V poznámce specifikujte svoje požadavky: 

Uveďte Vaši představu o ročním/měsíčním nájemném/pachtovném, dobu nájmu/pachtu, výpovědní lhůtu, příp. zvláštní oprávnění/závazky, služby poskytované s 

nájmem a další důležité skutečnosti. 

Pokud máte zájem o část parcely přiložte zákres do mapy.

V poznámce specifikujte svoje požadavky: 

Uveďte Vaši představu o ročním/měsíčním nájemném, délce nájmu, výpovědní lhůtě, příp. zvláštní oprávnění/závazky, služby poskytované s nájmem a další důležité 

skutečnosti. 

Vyplňte pouze tu část formuláře (A-C) , která se týká předmětu Vašeho zájmu



Rozhodnutí farnosti - část B

Část C - nájem/pacht pole, rybník (orná půda, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, vodní plocha, ostatní plocha)

Majitel:

Katastrální území
Vámi nabízená 

cena/ha na rok
-  Kč                                                                       

Čísla parcel

Poznámka

Datum podání žádosti Podpis žadatele

Rozhodnutí farnosti - část C

Datum projednání v ERF Podpisy za ERF

Vyplněný formulář odešlete vlastníkovi nemovitosti elektronicky na mailovou adresu nebo poštou. Kontakt na majitele 

(farnost) naleznete na stránkách Biskupství plzeňského na www.bip.cz/cs/katalog/farnosti nebo na stránkách 

Katastrálního úřadu na  www.nahlizenidokn.cuzk.cz

Pokud máte zájem o část parcely přiložte zákres do mapy. Pokud máte zájem o vícero katastrálních území, uveďte toto v samostatné příloze. 

V poznámce specifikujte svoje požadavky: 

Uveďte Vaši představu o délce pachtu, výpovědní lhůtě, příp. zvláštní oprávnění/závazky a další důležité skutečnosti. 


