Obec Dolní Podluží

Dolní Podluží 6, PSČ 407 55 Dolní Podluží
Zastupitelstvo obce

ŽÁDOST O PRODEJPOZEMKU
Jméno a příjmení žadatel,,

Trvalé b,dliště:

Kontaktní spojení (telefon, email, datová schránka, korespondenční adresa):

Žádám o prodej:*

pa'c. č.'

® celého pozemku
[J části pozemku:

1 (Vzí/Ž 6yg(ou)

1Élk'ta'trální území:

výměra
druh pozemku:
zapsáno na LV č.:

,
UCel
l odůvodnění'

pro: Obec Dolní Podluží

LŤJ/a1/

l

Současně se zavazuji, že uhradím veškeré náklady s tím spojené:
- znalecké posudky
- případné geometrické plány
- návrh na vklad do Katastru nemovitostí a poplatky s tím spojené.
Beru na vědomí, že k ceně pozemku, který není osvobozen od DPH (dle účelu - např. k výstavbě,
funkční celek k novostavbě apod.) bude připočtena příslušná sazba DPH.
Přílohy:
l) Informace o pozemku včetně zákresu pozemku
2) výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ
3) Údaje z registrace k DPH
V Dolním Podluží dne:

Po4t)is
* vyberte odpovídající

Publikace dat 1SKN Tisk - Os :3 l 2ms. l ]? p]'\ ku.

http://sgi41ahlizcnidokn.ctlzk .cz/ma rus|]ka/!)l'int.aspx

i'agc l ol l
G-.

|9.()8.2(R()

Informace o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku
Parcelní číslo:

st. 221/1B

Obec:

Podluží f%2432]n

Katastrální území:

D_Qiňi

Číslo LV:

439

výměra [m']:

354

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

[629979]

Mapový list:
Určeni výmě'y'

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

zastavěná plocha a nádvoří
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Součásti je stavba
Budova s číslem popisným:

Dolní Podluží f2997 l in: č. p. 262; bytový d Um

Stavba stojí na pozemku:

p. č. st. 221/1

Stavební objekt:

č. p.

Adresní místa:

č. p.. .?6?mň

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Obec Dolní Podluží, č. p. 6, 40755 Dolní Podluží

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany,
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu

ŘÍzenÍ, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrámi úř® p'o Ús[ecký k'ak
Katasc'álni Q'acovištč
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k' 19.08.2020 11:00:00.
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