
Příloha č. 2 Zásad:  Žádost o prodej pozemku v lokalitě Stromovka  
 
 
Údaje o zájemci: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození:  
Trvale bytem:   
 
V případě, že zájemci jsou manželé, údaje o druhém z manželů: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození:  
Trvale bytem:   
 
V případě, že zájemci mají zájem nabýt pozemek do spoluvlastnictví, údaje o spoluvlastnících 
(při vyšším počtu spoluvlastníků použít samostatnou přílohu): 
 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Trvale bytem: 
Velikost spoluvlastnického podílu: 
 
 
Tímto žádám/e o prodej pozemku/pozemků (je možno uvést jeden, dva nebo tři pozemky, u více 
pozemků je uvedeno pořadí): 
 

1.) Pozemku parc. č.: ……….. o výměře……..m²  
 

2.) Pozemku parc. č.: ……….. o výměře……..m² 
 

3.) Pozemku parc. č.: ……….. o výměře……..m² 
 

ležícího/ležících v katastrálním území Jaktař (dále také jen „předmětný pozemek“) za cenu stanovenou 
dle Zásad prodeje pozemků určených pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Stromovka. 
 
 
Dále prohlašuji a potvrzuji, že:  
- podrobně a pečlivě jsem se seznámil se Zásadami prodeje pozemků určených pro individuální 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Stromovka schválených Zastupitelstvem statutárního města Opavy 
dne 20.6.2022 č. usnesení 908/23/ZM/22 (dále také jen „Zásady“), včetně všech příloh Zásad (zejména 
Přílohy č. 3 Zásad, obsahující vzor Smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně vzoru samotné kupní 
smlouvy na prodej předmětného pozemku) 

- souhlasím s veškerými podmínkami uvedenými v Zásadách a jejich Přílohách, zejména výslovně 
souhlasím s tím, že mnou složená kauce ve výši 100 000 Kč propadá statutárnímu městu Opava, pokud 
jako vybraný zájemce neuzavřu smlouvu o budoucí kupní smlouvě, nebo vezmu svou žádost zpět či od 
své žádosti odstoupím dle ustanovení článku IV. Zásad; současně výslovně souhlasím s tím, že mnou 
složená kauce 100 000 Kč nebude zhodnocována (úročena) pro případ jejího vrácení 

- nejsou mi známy žádné okolnosti, které by mohly zabránit na mé straně uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě a následné kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku nebo které by mohly 
zabránit či omezit na mé straně plnění smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následné kupní smlouvy na 
prodej předmětného pozemku 

- souhlasím se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů statutárním městem Opava 

- veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.  

 
 
V   dne:  
      Podpis: 
 

 


