
  
 
 

Nájemní smlouva 
 

uzavřená v souladu s § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník 
 

mezi 
Městem Mnichovo Hradiště, zastoupeným starostou města, Mgr. Ondřejem 

Lochmanem, Ph.D. se sídlem Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1 

IČ: 00238309, DIČ CZ00238309 /pronajímatel/ 

a  

xxxxxxxx   xxxxxxxxxx, bytem Mnichovo Hradiště, Turnovská xxxx, 295 01 Mnichovo 
Hradiště  /nájemce/ 

 

I. 

Město Mnichovo Hradiště prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p. č. 136/3 v k. ú. 

Sychrov nad Jizerou, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec Mnichovo Hradiště,  

k. ú. Sychrov nad Jizerou.  

 

II. 

Pronajímatel pronajímá část pozemku o výměře 120 m
2
 nájemci za účelem vytvoření 

parkovacích míst a dočasnému složení stavebního materiálu po dobu stavby rodinného 

domu na pozemku p. č. 133/10 v k. ú. Sychrov nad Jizerou. 

Nájemní smlouva se uzavírá za podmínek: 

- pozemek bude užíván pouze k dohodnutému účelu  

- pozemek bude udržován v řádném stavu /sekání, úklid/ 

- po ukončení užívání pozemku bude pozemek předán zástupci odboru investic a 

komunálního hospodářství v řádném stavu. 

 

III. 

Nájem se uzavírá na dobu neurčitou od 01.04.2018 s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

IV. 

Nájemné za toto užívání činí 720 Kč ročně, slovy: sedmsetdvacet korun českých.  

Poměrná část nájemného za rok 2018 činí 540 Kč a bude uhrazena do 31. května 2018 

v hotovosti do pokladny městského úřadu nebo na účet u KB č. 2545800277/0100, VS 

60.  

Nájemné je splatné do 31. května každého běžného kalendářního roku v hotovosti do 

pokladny městského úřadu nebo na účet u KB č. 2545800277/0100, VS 60.  

Po skončení užívání je nájemce povinen předat pozemek v řádném stavu, pokud si 

nájemce provede oplocení pozemku, pronajímatel při ukončení nájmu ho neodkupuje.  

 



Nájem pozemku byl schválen v radě města dne 22.01.2018 č. usn. 15 a zveřejněn na 

úřední desce ve dnech 21.12.2017 až 08.01.2018.  

 

V Mnichově Hradišti ..................................... 

 

za město Mnichovo Hradiště      xxxxxxxxx  xxxxxxxx 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 

starosta města 


