
Žádost o koupi nemovitosti 
 

ŽADATEL 

 
A) fyzická osoba  

1. jméno a příjmení ………………………….…………………...……...……..… 

titul………………………………………………stav…………………………… 

datum narození….…………….…..r.č. ……………….….……. ……..……….... 

bydliště…………………………………………………...………………………. 

telefon………….………………………………mobil…………………………… 

zaměstnání..……….……………………………………………………………… 

ID datové schránky……………………………………………………………….. 

e-mail……….…………………………………………………….………………. 

 

 

2. jméno a příjmení ………………………….…………………...…….. ……..… 

titul………………………………………………stav…………………………… 

datum narození….…………….…..r.č. ……………….….………..…..……….... 

bydliště…………………………………………………...………………………. 

telefon………….………………………………mobil…………………………… 

zaměstnání..……….……………………………………………………………… 

ID datové schránky……………………………………………………………….. 

e-mail……….…………………………………………………….………………. 

 

 

B) právnická osoba 

Název firmy………………………….…………………………………………… 

sídlo (adresa) firmy……………………………………………………………….. 

telefon/fax………………………………………………….IČO………………… 

datum a místo registrace…………………………...……………………………... 

č. účtu, kód banky………………………………………………………………… 

výpis z obchodního rejstříku ze dne………………………………..…………….. 

ID datové schránky……………………………………………………………….. 

e-mail……….…………………………………………………….………………. 

 

Zástupce firmy 

jméno a příjmení ………………………….……………………...…titul……..… 

datum narození….…………….…..r.č. ……………….….………..…..……….... 

bydliště…………………………………………………...………………………. 

telefon………….………………………………mobil…………………………… 

 

 



Žádáme o: 

pozemek p.č. …………………………………výměra………………………..…. 

pozemek p.č. …………………………………výměra…………………..….…… 

pozemek p.č. …………………………………výměra……………………...…… 

vše v k.ú. ………………………………..…… 

 

účel koupě………………………………..………………………………………. 
 

způsob úhrady prodeje………………………………………………………...….. 

 

další požadavky (návrhy)………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………. 

 
Vyplňte čitelně strojem nebo hůlkovým písmem. 

 

V Ústí nad Labem dne:………………………… 

 

Podpis, razítko:…………………………………………………………………. 

 
Upozornění: 

1. Žadatel dává podpisem této žádosti výslovně svůj souhlas s tím, aby byly veškeré údaje uvedené v této 

žádosti poskytnuty členům Rady a Zastupitelstva MO Střekov za účelem projednání žádosti v souladu 

s ustanoveními zákona 128/2000 Sb., o obcích,  v platném znění.  

2. Současně žadatel prohlašuje, že takové poskytnutí informací (osobních údajů) uvedených v žádosti 

nepovažuje za porušení ustanovení zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

3. Veškeré změny, které nastanou v průběhu jednání o nájem pozemku jako např.: změna bydliště, 

stavu, tel.č., ID datové schránky, příp. jiné změny, je třeba neprodleně ohlásit na úsek správy               

a evidence majetku ÚMO Střekov, správa pozemků. 

4. U žádostí o nabytí do bezpodílového spoluvlastnictví je nutný podpis obou manželů, nebo souhlas 

jednoho z manželů o nabytí majetku do výlučného vlastnictví druhého manžela.  

 

 

V Ústí nad Labem dne:…………………………….    Podpis žadatele(ů)…………………………………………  

 

Ujednání o kauci: 

 

1. Žadatel bere na vědomí a dává podpisem této části žádosti výslovně svůj souhlas s tím, že na výzvu 

ÚMO Střekov složí 1.část kauce ve výši: 

-  7.500,- Kč (je-li nutné vyhotovení geom. odd. plánu), 

-     500,- Kč (není-li nutné vyhotovení geom. odd. plánu). 

První část kauce slouží jako záloha k úhradě výloh spojených s  přípravou nemovitosti k prodeji a bude 

započtena na úhradu kupní ceny.  

2. Žadatel bere na vědomí a dává podpisem této části žádosti výslovně svůj souhlas s tím, že pokud 

odstoupí od této žádosti koupi nemovitosti, ÚMO Střekov vyčíslí náklady MO Střekov doposud 

vynaložené na neuskutečněný prodej a tyto započte proti zaplacené kauci.  Zbylou část kauce žadateli 

vrátí ve lhůtě do 30 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od této žádosti o koupi nemovitosti.  

 

V Ústí nad Labem dne:……………………………      Podpis žadatele(ů)…………………………………………  


