Město Žďár nad Sázavou

VYHLAŠUJE ZÁMĚR
Evidenční číslo záměru:
Z-19/2019-OP
Zpracoval odbor:
majetkoprávní
Zodpovídá:
M. Dvořáková

Vyvěšeno:
Sňato:
Uzávěrka:
Tel.:

26.02.2019
29.03.2019
28.03.2019
566688171

Obsah: pronájem pozemků
- ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár
nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to:
- p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka
- p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár, původně pod prodejnou použitého
zboží z dovozu – v RM od 1.10.2018 schválený podnájem p. T. P. za účelem
provozování stánku pro výrobu, prodej a rozvoz pizzy
- části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) pod
objektem provozovny rychlého občerstvení
- vše v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 - prodloužení stávajících pronájmů
na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2020

Upozornění:
Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na
Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou v zalepených obálkách výrazně
označených číslem záměru nejpozději do termínu uzávěrky záměru
včetně.
Fyzická osoba, která je subjektem údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., dává podáním přihlášky
na záměr městu Žďár nad Sázavou souhlas ke zpracování svých osobních údajů, včetně rodného
čísla, tedy souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy,
projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých
jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků
právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy
pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními
zákony.

Schválil:
Ing. Martin MRKOS, ACCA v. r.
starosta města

