Obec Nelahozeves
Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Žádost o prodej nemovitého majetku –
pozemku ve vlastnictví obce Nelahozeves
(před vyplněním žádosti doporučujeme osobní konzultaci k projednání žádosti)

Žádám (žádáme) o prodej níže uvedeného nemovitého majetku – pozemku ve vlastnictví obce
Nelahozeves do mého (našeho) vlastnictví. K posouzení a rozhodnutí o této žádosti uvádím (uvádíme)
tyto údaje:

A. Předmět žádosti k prodeji
Katastrální území………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stavební parcela č. ……………………………………………………….o výměře…………………………………………………….
Pozemková parcela č. …………………………………………………..o výměře…………………………………………………….
Druh a využití pozemku, jak je uveden v KN ……………………………………………………………………………………….
(v případě většího rozsahu požadovaného nemovitého majetku je možné uvést jeho seznam na
samotném listě, jako přílohu k žádosti)

B. Žadatel (é)
Jméno, příjmení (u právnických osob název a sídlo firmy)
1. ……………………………………………………………………………Rodné číslo………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………Rodné číslo………………………………………………..
3. ……….……………………………………………………………………Rodné číslo………………………………………………..
Tel: 315 785 059, 315 785 290, email: obec@nelahozeves.cz

Obec Nelahozeves
Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Adresa a bydliště žadatelů (u právnických osob adresa sídla)
1. ……………………………………………………………………PSČ……………………Tel. …………………………………
2. ……………………………………………………………………PSČ……………………Tel. …………………………………
3. ……………………………………………………………………PSČ……………………Tel. …………………………………
Žadatel (-é) souhlasí v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení žádosti o prodej
nemovitostí. Zpracováním osobních údajů se dle § 4, zák.č. 101/2000 Sb., rozumí zejména
shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování,
vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo
kombinování, blokování, likvidace. Žadatel prohlašuje, že byl informován o účelu a době
zpracovávání osobních údajů a dále i o správci, který bude s osobními údaji nakládat.

V případě, že nebude prodej realizován, vzniklé náklady nese
žadatel.
Rodinný stav: …………………………………………………………………………………………………………………………..
U právnických osob uveďte IČ. …………………………………………………………………………………………………
Bankovní spojení – číslo účtu ………………………………………………kód banky………………………………….
Statutární zástupce (osoba oprávněná uzavřít smlouvu)………………………………………………………….
Adresa………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Dosavadní právní vztah k nemovitému majetku – pozemku,
o který žádá
Žadatel
1.
2.
3.
4.

Je nájemcem pozemku – číslo nájemní smlouvy………………………………………………………….
Je vlastníkem pozemku sousedícího s pozemkem, o který žádá – číslo………………………..
Je vlastníkem stavby na pozemku, o který žádá – doložit výpisem z katastru nemovitostí
Nemá žádný vztah k pozemku, o který žádá

(označte vybranou možnost zakroužkováním)
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D. Záměr využití nemovitosti
(zahrada, reklama, k chovatelskému účelu čeho a v jakém rozsahu, pro výstavbu, případně uvést
stavební záměr, tj. způsob dalšího využití v případě uskutečnění prodeje, ve složitějších případech
možno doložit samostatnou přílohou.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
K žádosti je třeba doložit:
1. Situační nákres se zákresem (případně fotodokumentací) požadovaného pozemku – uvést
výměru
2. Je-li žádost podávána na základě zveřejnění prodeje pozemku na úřední desce, doplňte číslo
usnesení projednaného na zastupitelstvu obce (číslo usnesení…………………………………………)
3. Pokud jde o žádost o část požadovaného pozemku nutno předem prokonzultovat, zda žadatel
zajistí geometrický plán sám, nebo zda tento geometrický plán zajistí obec.
4. Čestné prohlášení, že žadatel (é) nemají žádné nevyrovnané závazky vůči obci Nelahozeves,
včetně úroků a poplatků z prodlení
5. U právnických osob – aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců
6. V případě zastupování jinou osobou – úředně ověřenou plnou moc pro zmocněnou osobu.

Beru na vědomí, že v případě, že údaje uvedené v žádosti, včetně příloh, budou neúplné, nebo
nepravdivé, nebude žádost předložena k projednání do doby doplnění požadovaných údajů a
dokumentů, případně vyrovnání závazků vůči obci Nelahozeves!

V Nelahozevsi dne:……………………………………………………………Podpis žadatele (ů)……………………………….
………………………………..
………………………………..
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