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Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Žádost o prodej pozemku ve vlastnictví  města Opavy
A. Žadatel:
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
B. Žádám o prodej pozemku ve vlastnictví města Opavy:
(v případě žádosti o prodej části pozemku žadatel přiloží snímek z katastrální mapy s přesným zákresem požadované části pozemku)
 1:
C. Důvod zájmu o koupi (např. zastavěná plocha nebo zahrada příslušející k domu ve vlastnictví žadatele, atp.):
D. Prohlášení o jediném přístupu přes pozemek k nemovitostem:
 1:
E. Právní ustanovení:
Tímto souhlasím, aby před uzavřením kupní smlouvy bylo zřízeno k pozemku věcné břemeno (např. průchodu a průjezdu) ve prospěch vlastníka nemovitosti uvedené v čl. III této žádosti.
Tímto se zavazuji, že v případě, že v souvislosti s touto žádostí bude nutné zajistit znalecký posudek pozemku, nebo geometrický plán, uhradím veškeré takto vzniklé náklady Statutárního města Opavy, a to bez ohledu na výsledek vyřízení této žádosti.
Tímto uděluji Statutárnímu městu Opava souhlas se zpracováním veškerých osobních údajů, které jsou uvedeny v této žádosti, či které se Statutární město Opava dozví v souvislosti se zpracováním této žádosti a přípravou příslušných kupních smluv. Na základě tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je tedy Statutární město Opava oprávněno především uchovávat, zpracovávat a zveřejňovat výše uvedené osobní údaje.
 
9.0.0.2.20120627.2.874785
26.3.2013
MMO
Žádost o prodej pozemku
1.3.0
	CurrentDate: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Dne: 
	Podpis: 
	PrintButton1: 
	fyzicka: 
	podnikajici: 
	pravnicka: 
	Vyplňte jméno: 
	Vyplňte příjmení: 
	Vyplňte titul před jménem: 
	Vyplňte titul za jménem: 
	Vyberte datum narození: 
	Vyplňte název právnické osoby: 
	Vyplňte identifikační číslo osoby: 
	Vyplňte osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby: 
	Vyplňte ulici: 
	cpop: 
	Vyplňte číslo orientační: 
	Vyplňte část obce: 
	Vyplňte obec: 
	Vyplňte poštovní směrovací číslo: 
	Zadejte 9-ti místné telefonní číslo bez mezer, nebo 12-ti místné (včetně mezinárodní předvolby): 
	Zde můžete vyplnit adresu elektronické pošty: 
	Zde můžete vyplnit ID datové schránky - pokud je zřízena.: 
	pouzitAdresaK: 
	pridatOsobu: 
	parcela: 
	metraz: 
	kultura: 
	katastr: 
	pridatPozemek: 
	duvod: 
	coe: 
	nemovitostKonec: 
	pridatNemovitost: 



