
 

   Příloha č. 1 
Město Králíky 
Městský úřad - majetkový odbor 
Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČO 00279072, DIČ CZ00279072, tel 465670741,  fax 465631321 

 

 
V Králíkách dne: .................................. 

 

Žádost o převod pozemku, stavby, bytové/nebytové jednotky* 

 
 Žádám/e tímto o převod – prodej, směnu, darování pozemku/ů - pozemkové/stavební 
parcely, stavby, bytové/nebytové jednotky*:  
 
č. pozemkové parcely: ......................................................................................................  
 
č. stavební parcely:  ...................................................................................................... 
 
součástí pozemku je stavba: ……….………………………………………………………………… 
číslo popisné (evidenční): ...................................................................................................... 
 
bytová – nebytová jednotka: ...................................................................................................... 
 
v katastrálním území:  ...................................................................................................... 
 
za účelem:    ……............................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Způsob nabytí - SJM, podílové spoluvlastnictví, výhradní vlastnictví*: …………………. 
    - výše spoluvlastnického podílu    ………………….. 
 
Žadatel/ka svým podpisem uděluje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění, svůj souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, 
které MěÚ Králíky, jakožto správci osobních údajů, sdělil/a v souvislosti s touto žádostí, a to za 
účelem sepisu příslušného typu smlouvy a vedení evidence převodu obecního majetku, tento 
souhlas uděluje na dobu neurčitou, přičemž je srozuměn/a s tím, že jej může odvolat pouze 
písemným prohlášením doručeným MěÚ Králíky. 
 
 
Žadatel: .......................................................  Žadatel: ..................................................... 

Rodné číslo/IČO: …………………………..  Rodné číslo/IČO: ………..………………… 

Trvalý pobyt/Sídlo: ………………………..  Trvalý pobyt/Sídlo: ………………….……. 

…………………………………………………  ………………………………………………… 

 
Korespondenční adresa: …………………………………………………..……………………………… 
Tel.: …………………….      
E-mail: ………………………………………. 
   
 
   
Podpis: …………………………………..….  Podpis: ……………………………….……. 
 
 
 
Poznámka: ………………………………………………………………………..……………..………….. 
Příloha: snímek katastrální mapy s vyznačením nemovité věci, výpis z LV 
* nehodící se škrtněte 

 



 

(pro potřeby úřadu – žadatel nevyplňuje!) 

Charakteristika nemovité věci:    
 
Údaje katastru nemovitostí: 
 
vlastník nemovité věci:   ...................................................................................... 
 
výměra stavebního pozemku v m2:  ...................................................................................... 
 
výměra pozemkové parcely v m2:  ...................................................................................... 
 
druh pozemku:    ...................................................................................... 
 
druh stavby:     ……………………………………………………………… 
 
způsob využití nemovité věci:   …................................................................................... 
 
omezení vlastnického práva:   ...................................................................................... 
 
      ……………………………………………………………… 
 
způsob ochrany:    ……………………………………………………………… 
 

Stanovení ceny: 
 
znalecký posudek:    ...................................................................................... 
 
cena dle uvedených sazeb:   ...................................................................................... 
 
návrh na obálkovou metodu:     ANO  NE* 
 
 
 

Další údaje:  
 
žadatel je evidován v seznamu dlužníků města Králíky: ANO  NE* 

    za FO:   …………………… dne: …………………….. 

 

pozemek je ke dni podání žádosti pronajat:   ANO  NE* 

nájemce: ……………………………………………………………………………………………………. 

účel pronájmu: …………………………………………………………………………………………….. 

    za MO:   …………………. dne: …………….……….. 

 

 

budova, stavba, b.j., nebyt. j. je ke dni podání pronajata: ANO  NE*   

nájemce: ……………………………………………………………………………………………………. 

účel pronájmu: …………………………………………………………………………………………….. 

    za MO:  …………………. dne: ……………….…….  

 

další skutečnosti týkající se převodu: .......................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

* nehodící se škrtněte 


