Obecní úřad Nová Ves v Horách

ŽÁDOST o PRODEJ POZEMKU (části),
který je ve vlastnictví obce Nová Ves v Horách
POZEMEK :
Číslo parcely : ……………………………………… požadovaná výměra : …………………m2
Katastrální území : ………………………………… druh pozemku : ……………………………
Důvod žádosti, účel využití pozemku…………………………………………………………………
..……………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………….……………………………..…………………………………
K žádosti přiložte snímek z katastrální mapy se zákresem požadovaného pozemku (části pozemku). Postačuje
katastrální mapa získaná prostřednictvím www.cuzk.cz

ŽADATEL :
1) Fyzická osoba
Jméno a příjmení :
………………………………………………………………………………………….………………
RČ : ……………………………………………… Státní příslušnost : ……………………………
Bydliště : ………………………………………………………………………………………………
Rod. stav : ……………………………………… Telefonní spojení : .……………………………
Manžel/ka/ (Údaje vyplňte pouze v případě, že vlastnické či jiné právo bude nabýváno do společného jmění
manželů)

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………
RČ : ………………………………………… Státní příslušnost :…………………………………
Bydliště:………………………………………………………………………………………………
Rod. stav : ………………………………………… Telefonní spojení : …………………………
Společné jmění manželů : ANO/NE – (doložit notářskou dohodu o zúžení společného jmění manželů)

2) Právnická osoba
Název firmy : ……………………………………………………………………………………………
Adresa : …………………………………………………………………………………………………
IČO : ………………………………… DIČ : ……………………… Telefon : ………………………

Zastupující osoba :
…………………………………………………………………………………………………………
V případě, že se jedná o právnickou osobu, doložte ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku.

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE :
Prohlašuji, že nemám vůči Obci Nová Ves v Horách žádné neuhrazené závazky ani
nedoplatky.
Souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích obce a zprošťuji
pověřené pracovníky mlčenlivosti podle § 24 zák.č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech obce.
Dále dávám v souladu s ustanovením § 9 písm.a) zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, svolení k nakládání
s údaji o mé osobě ve věci projednání mé záležitosti a to jen po dobu nezbytně nutnou
k vyřízení této věci.
Zároveň prohlašuji, že uhradím veškeré náklady vzniklé při sepsání příslušné kupní smlouvy
(znalecký posudek, vytyčení vlastnických hranic, náklady právní kanceláře, kolky)
V Nové Vsi v Horách dne : ………………………

…………………………………………
podpis žadatele

PŘÍLOHA :
Vyjádření správců inženýrských sítí o existenci jejich zařízení na požadovaném
pozemku (vždy předem konzultujte s OÚ, zda je příloha nezbytná!!!!):
- Grid Services: https://www.gridservices.cz/ds-zadost-o-stanovisko/
- SČVaK: https://zadosti.scvk.cz/Requests/reqMain.iface
- CETIN a.s.: https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti
- ČEZ Distribuce: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/sdeleni-o-existencisiti.html

