Obec Malé Březno
Malé Březno č.p. 1, 434 01 , Most

ŽÁDOST
O PRODEJ POZEMKU
(správní území obce Malé Březno)

(NUTNO VYPLNIT VŠECHNY ČÁSTI ŽÁDOSTI DLE UVEDENÝCH POKYNŮ)

(vyplňuje žadatel)

ČÁST A – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Žádám o prodej pozemku
Parcela p.č.

Katastrální území

Výměra m2

Za účelem

Jméno, příjmení / obchodní firma
Adresa žadatele / sídlo
Datum narození / IČO

DIČ

Telefonní kontakt
Pro vzájemnou komunikaci
upřednostňuji e-mailovou poštu

ANO

Identifikátor datové schránky

E-mail

NE

V případě nabývání nemovitosti do společného jmění manželů
nebo podílového spoluvlastnictví dalších osob uveďte osobní údaje
dalšího účastníka (jméno, příjmení, datum narození/IČO,
adresa apod.)
Existence právní skutečnosti, na jejímž základě pozemek nebude tvořit společné
jmění manželů
K úhradě kupní ceny bude čerpán bankovní úvěr

ANO
NE

Pro vzájemnou komunikaci
upřednostňuji DS

ANO

NE

ANO

NE

Obec Malé Březno, Sídlo: Malé Březno č.p.1, 434 01 Most
Kontakt : 476109119 , email : starosta@male-brezno.cz, IČ : 266060, č.ú. 6629491/0100 vedený u KB a.s – pobočka Most

ŽADATEL K ŽÁDOSTI DOLOŽÍ:
Nutné – bez těchto náležitostí nelze žádost vyřídit
-

snímek z katastrální mapy s okótovaným zákresem požadovaného pozemku, geometrický plán apod.
cenová nabídka kupní ceny, která je součástí žádosti (viz níže tabulka k doplnění)

Parcela p.č.

Katastrální území

Výměra m2

Cena za m2

Celková cena

Doplňující informace:
-

bankovní spojení: ……………………………

-

ostatní:

…………………………….

Upozornění:
Obec Malé Březno neprověřuje průběh inženýrských sítí. Žadatel má povinnost seznámit se s dotčením pozemku
inženýrskými sítěmi. Provede tak na vlastní náklady u jednotlivých vlastníků inženýrských sítí nebo jejich správců.

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE:
•
•

•
•
•

Prohlašuji, že nemám vůči obci Malé Březno žádné neuhrazené závazky ani nedoplatky.
Souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích obce a zprošťuji pověřené pracovníky
mlčenlivosti podle § 52-55 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání
mé záležitosti v orgánech obce a 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 včetně potřebného zveřejňování mých osobních údajů, a to jen po
dobu nezbytně nutnou k vyřízení této věci.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s inženýrskými sítěmi a respektuji podmínky vlastníků inženýrských sítí nebo
jejich správců, kterými je pozemek dotčen. Žádost je nutné podepsat – bez podpisu ji nelze vyřídit.
Souhlas k nakládání s mými osobními údaji pro výše uvedený účel uděluji obci Malé Březno a dalším
subjektům, které při projednávání mé záležitosti budou obcí Malé Březno důvodně osloveny.
Prohlašuji, že žádost je vyplněna pravdivě a obsahuje všechny požadované náležitosti.

V ……………….

Dne

Podpis žadatele

……………………………..

Řádně vyplněnou žádost zasílejte poštou na adresu Obec Malé Březno, Malé Březno č.p. 1, 434 01 Most, nebo doručte
osobně do podatelny Obecního úřadu v Malém Březně
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