Město Žďár nad Sázavou
VYHLAŠUJE ZÁMĚR
Evidenční číslo záměru:
Z-148/2017-OP
Zpracoval odbor:
majetkoprávní
Zodpovídá:
Mgr.Bc.Neuman Vladimír

Vyvěšeno
Sňato
Uzávěrka:
Tel.:

02.01.2018
18.01.2018
17.01.2018
566 688 135

Obsah : Pronájem nemovitost
Rada města prodlužuje vyhlášený záměr na pronájem části prostor sloužících podnikání, které
se nachází v objektu č.p. 165, který je součástí pozemku parc.č.3348, zastavěná plocha a
nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu
vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu
2
volných prostor. Minimální výše nájemného u kanceláří je 1000 Kč/m /rok, u skladovacích
2
prostor je 600 Kč/m /rok.
VOLNÉ PROSTORY NA ULICI DOLNÍ 165/1

pořadové
číslo

cena v
Kč/m2

kancelář nebo sklady
číslo

výměra v
m2

1

1000

306

15,42

volná

2

1000

313

15,30

od 1.2.2018 volná

3

1000

314,315

44,16

od 1.2.2018 volná

4

600

401 (sklad)

4,24

sklad volný

5

1000

415

31,25

volná

6

1000

604

27,74

volná

poznámka

Upozornění:
Písemné reakce na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na Městském úřadu ve Žďáře
nad Sázavou v zalepených obálkách výrazně označených číslem záměru, nejpozději do termínu
uzávěrky záměru včetně. V přihlášce uveďte i datum od kdy by se pronájem uskutečnil.
V případě zájmu o pronájem kontaktujte MVDr. V. Kovaříka, tel. 603 228 148.
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.
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Schválil:
Mgr.Zdeněk Navrátil v.r.
starosta města

