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Příloha č. 1  

 

 Žádost o koupi pozemku z majetku Obce Malé Svatoňovice  

    

Žadatel(ka) 

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………………………………… 

datum narození:  ……………………………………… rodné číslo: ……………………………………… 

státní příslušnost:  ……………………………………… rodinný stav: ……………………………………… 

trvalý pobytu: ……………………………………………………………………………………………………. 

 telefon:   ………………………………………. E-mail: ……………………………………………… 

 

Manžel(ka) nebo spolužadatel(ka) 

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………………………………… 

datum narození:  ……………………………………… rodné číslo: ……………………………………… 

státní příslušnost:  ……………………………………… rodinný stav: ……………………………………… 

trvalý pobytu: ……………………………………………………………………………………………………. 

telefon:   ………………………………………. E-mail: ……………………………………………… 

 

tímto žádám(e) o koupi pozemku v k. ú. Malé Svatoňovice určeného pro výstavbu rodinného 

domu na základě zveřejněného záměru prodeje na úřední desce Obecního úřadu Malé 

Svatoňovice. 

Požadovaný pozemek: číslo parcely ……………………….  

Náhradní pozemek 1: číslo parcely ………………………. 

Náhradní pozemek 2: číslo parcely ………………………. 

Náhradní pozemek 3: číslo parcely ………………………. 

Náhradní pozemek 4: číslo parcely ………………………. 

Žadatel není povinen vyplnit všechny řádky pozemků. V případě zájmu jen o některé pozemky 

dojde k vyřazení žádosti, pokud budou pozemky v ní uvedené obsazeny žadateli s dříve doručenou 

žádostí!! 
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Pozemek hodlám(e) nabýt do: *)      výlučného vlastnictví       společného jmění manželů 

                   podílového spoluvlastnictví 

 

Zamýšlený druh vytápění: *)                    plyn       elektřina      tuhá paliva     tepelné čerpadlo 

                   jiné (uveďte jaké): ……………………………………………………………….. 

* Označte křížkem v políčku. 

 

Podpisem této žádosti dávám(e) Obci Malé Svatoňovice výslovný souhlas se shromažďováním a 

zpracováním mých (našich) osobních údajů v souladu s právními předpisy, především Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES, a to za účelem vyřízení této žádosti a na dobu, po kterou bude probíhat její projednávání. 

Dále čestně prohlašuji(jeme), že nemám(e) neuhrazené závazky vůči Obci Malé Svatoňovice. 

 

 V …………………………….. dne ……………………………..  

 

 

………………………………………………..  ……………………………………………….. 

podpis žadatele     podpis žadatele 

  

Vyplní Obec Malé Svatoňovice: 

Pořadí žádosti:  

Žádost byla přijata dne:  v čase:  

Razítko a podpis: 
 

 


