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ŽÁDOST O KOUPI POZEMKU - OBÁLKOVÁ METODA
Žadatel(ka): jméno, příjmení, titul / název společnosti .....................................................................................
stav ............................................... datum nar. ............................. RČ .................................
státní příslušnost .......................... IČ ...........................................
trvalé bydliště / sídlo:
ulice, č.p. ....................................................................................................
obec .............................................................. PSČ ................................ stát ................................................
telefonické spojení ....................................... e-mailová adresa ......................................................................
datová schránka ...........................................
Žadatel(ka): jméno, příjmení, titul / název společnosti .....................................................................................
stav ............................................... datum nar. ............................. RČ .................................
státní příslušnost .......................... IČ ...........................................
trvalé bydliště / sídlo:
ulice, č.p. ....................................................................................................
obec .............................................................. PSČ ................................ stát ................................................
telefonické spojení ....................................... e-mailová adresa ......................................................................
datová schránka ...........................................
V případě podání žádosti více žadateli vyberte způsob nabytí:
SJM
podílové spoluvlastnictví v podílech …………………
Adresa pro doručování (pokud se liší od adresy trvalého bydliště / sídla právnické osoby):
………………………………………………………………………………………………………………….
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...................................................................................................................................................

Cenová nabídka (v Kč) ………………………………………… bez DPH

K cenové nabídce budou připočteny náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého
posudku a DPH ve výši 21% v případě, že prodej pozemku bude podléhat dani z přidané hodnoty.
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.
Dále prohlašuji, že vůči městu Dubí nemám žádné finanční závazky.
Svým podpisem zbavuji pracovníky a funkcionáře města Dubí v nezbytně nutném rozsahu
mlčenlivosti ve věcech souvisejících s projednáním výše uvedené žádosti.

V ………………………

dne ……………………….

Podpis/y žadatele(ů) ..........................................…

…………………………….......

