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ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU - právnická osoba
Žadatel:
název právnické osoby ........................................................................................................................................
IČ ...............................................
osoba oprávněna jednat jménem právnické osoby ..............................................................................................
sídlo:
ulice, č.p. ....................................................................................................
obec .............................................................. PSČ ................................ stát ................................................
telefonické spojení ....................................... e-mailová adresa ......................................................................
datová schránka ...........................................
Adresa pro doručování (pokud se liší od sídla):
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Přesné označení požadované nemovitosti:
katastrální území .......................................číslo parcely .................................výměra .....................
katastrální území .......................................číslo parcely .................................výměra .....................
Důvod žádosti (konkrétní účel):
zahrádkářská činnost
přičlenění k vlastním nemovitostem

majetkoprávní vypořádání
výstavba (typ stavby) ……………………………

popř. jiný důvod...................................................................................................................................................

Příloha žádosti: Mapový podklad se zákresem
Minimální cena nemovitosti bude na základě usnesení Zastupitelstva města Dubí č. …… ze dne ……
stanovena dle znaleckého posudku, který nechá zpracovat město. Cena dle znaleckého posudku bude,
v případě že dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
podléhá daňové povinnosti, navýšena o daň z přidané hodnoty. Takto stanovená cena bude dále
navýšena o náklady za vyhotovení znaleckého posudku a v případě nutnosti vypracování
geometrického plánu na rozdělení pozemku i o náklady na vyhotovení geometrického plánu.
Kupující je povinen vždy nad rámec kupní ceny uhradit Městu správní poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí.
Prodej pozemku se řídí Pravidly o prodeji nemovitého majetku zveřejněných na internetových
stránkách Města Dubí www.mesto-dubi.cz.

Prohlášení žadatele:
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27.dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 65/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dávám svolení k nakládání
s údaji o mé osobě ve věci projednání mé záležitosti, a to jen po dobu nezbytně nutnou k vyřízení této věci.
Svým podpisem zbavuji pracovníky a funkcionáře města Dubí v nezbytně nutném rozsahu
mlčenlivosti ve věcech souvisejících s projednáním výše uvedené žádosti.

V ……………………………

Podpis/y žadatele(ů)

dne ……………………….

.........................................

.........................................

Potvrzení, že žadatel nemá vůči Městu Dubí závazky:
1) Vyjádření Finančního odboru MěÚ Dubí (2. patro MěÚ)
poplatky za pronájem pozemku, poplatek za psa, pokuty
...........................................................................................................................................
poplatek za odvoz komunálního odpadu
...........................................................................................................................................
2) Vyjádření Správy majetku města Dubí (zadní budova MěÚ)
nájem bytu nebo prostor sloužících k podnikání nebo jinému účelu v majetku města Dubí
...........................................................................................................................................

