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 Město Ledeč nad Sázavou     
OS – oddělení majetku a investic    vyplní MěÚ 
Husovo nám. 7 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
 

 

Žádost o pronájem  

 odkoupení  
 směnu nemovitosti nebo její části. 
 

I. Žadatel/é 
 

jméno příjmení / název:  

trvalý pobyt / sídlo: 
 

pokud je doručovací adresa jiná než adresa 
trvalého pobytu/sídla uvede se tato také 

 
 
 
 

RČ / IČ:  

tel.:  

ID datové schránky / e-mail:  

požadovaný spoluvl. podíl *):  

 

jméno příjmení / název:  

trvalý pobyt / sídlo:  
 
 
 

RČ / IČ:  

tel.:  

ID datové schránky / e-mail:  

požadovaný spoluvl. podíl *):  

další spolužadatelé uvedeni v samostatné příloze 

 
II. Určení nemovitosti 

 
katastrální území parcelní číslo (číslo geometrického plánu) **) poznámka 

   
   
   
   

   
další nemovitosti uvedeny v samostatné příloze 

 
*) Uveďte, pokud žádáte o jiné, něž ideální spoluvlastnictví. V případě společného jmění manželů uveďte SJM 
**) Žádáte-li o části pozemku, zakreslete je do platné katastrální mapy a tento zákres přiložte k žádosti. 
 Žádáte-li o nový pozemek nebo díl pozemku podle geometrického plánu, uveďte také číslo tohoto geometrického plánu a příslušný 

díl označte písmenem malé abecedy za parcelním číslem. 
 Pokud žádáte o stavbu, jež není součástí pozemku uveďte typ stavby, č.p./č.e. (pokud bylo přiděleno) a údaje o parcelách na 

kterých je budova postavena. 
  

 



 
Formulář – žádost o pronájem/odkoupení/směnu nemovitosti, nebo její části  2/2 

III. Odůvodnění žádosti 
 
Stručně odůvodněte svoji žádost: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Prohlášení a další ujednání 
 

Dle zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly na odboru samosprávy – 
oddělení majetku a investic MěÚ v Ledči nad Sázavou zpracovávány v souvislosti s touto žádostí a 
případnými dalšími majetkoprávními úkony. 

Svým podpisem zároveň stvrzuji, že souhlasím s využitím mých osobních údajů v souvislosti 
s vyřízením této žádosti a případnými dalšími majetkoprávními úkony v této věci. 

Žadatel svým podpisem dále potvrzuje, že v žádosti uvedl všechny skutečnosti rozhodné pro 
vyřízení žádosti. Současně se zavazuje oznámit případné změny údajů uvedených v žádosti.   

Žadatel bere na vědomí, že v případě realizace prodeje výše uvedeného nemovitého majetku bude 
celková cena stanovena následovně: 

Cena nemovitosti stanovená znaleckým posudkem, popř. jiná cena schválená zastupitelstvem 
města + náklady na znalecký posudek + případné náklady na vypracování geometrického 
plánu + hodnota kolků za provedení vkladu práva do katastru nemovitostí. 

Pokud je žadatel ženatý/vdaná a nemá uzavřenou dohodu o zúžení společného jmění manželů, 
budou účastníkem kupní smlouvy oba manželé. 
 
Pozn.: Při zastupování požadujeme doložit notářsky ověřenou plnou moc. 
 
 
V ………………… dne ……………… Podpis žadatele(ů): ……………………… 
 
         ……………………… 
 
Přílohy:  
 

Zákres parcel/části parcel v katastrální mapě. 

Geometrický plán. 

Seznam dalších spolužadatelů. 

Seznam dalších nemovitostí. 

……………………… 

 


