1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace
Pronájem obecního pozemku
4. Základní informace k životní situaci
Pokud je městské části pozemek svěřen k pronájmu, pronajímatelem je městská část
Brno – Nový Lískovec. V opačném případě je pronajímatelem statutární město Brno,
městská část se k pronájmu pouze vyjadřuje.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost apod.)
Fyzická nebo právnická osoba.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Postup :
podat si žádost na pronájem pozemku.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podáním písemné žádosti na pronájem pozemku.
8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské část Brno – Nový Lískovec, Oblá 75, 634 00 Brno.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor vnitřních věcí, dveře č. 13.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádné.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou.
12. Jaké jsou poplatky jak je lze uhradit
Poplatky za podání žádosti nejsou.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty nejsou stanoveny. Doba vyřízení závisí na složitosti každého případu a na době
projednání žádosti v orgánech městské části.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčeni) řešení životní situace
Nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost lze podat prostřednictvím elektronické pošty na adresu:
podatelna@nliskovec.brno.cz.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Všechny zákony lze
vyhledat na portálu veřejné správy.
18. Jaké jsou související předpisy
Statut města Brna.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Nejsou.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Dle uzavřené nájemní smlouvy.
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
Záměr obce pronajmout předmětný pozemek městská část B-NL zveřejňuje na úřední
desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu ( § 39 zákon
č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení), v e znění pozdějších předpisů.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost postupu odpovídá útvar
ÚMČ Brno – Nový Lískovec, Odbor vnitřních věcí.
26. Kontaktní osoba
Mgr. Lenka Mikšíková, tel. 547 428 932
27. Popis je zpracován ke dni
01. 08. 2007.
28. Popis byl naposledy aktualizován
15.12.2016
29. Datum konce platnosti popisu
Neomezeno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Nejsou.

