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ŽÁDOST O POZEMEK, STAVBU

Číslo formuláře: OMI/2020/07

Odpovědná úřední osoba

VYPLNÍ ÚŘAD

Spisová značka

Číslo jednací

Žádost podána dne
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Vyvěšeno ÚMOSejmuto

Druh smluvního vztahu

nájem bezúplatný převod, darování věcné břemeno – právo chůze a jízdy

výpůjčka směna věcné břemeno – právo týkající se inženýrské sítě

úplatný převod umístění reklamního zařízení
souhlas vlastníka pozemku – správní řízení
pro stavební úřad

jiná práva sdělení vlastníka pozemku před kácením

Žadatel (další žadatelé jsou uvedeni na formuláři – příloha č. 1)

Rodné číslo IČ

DIČ

Jméno a příjmení/název společnosti

Adresa/sídlo

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).

   *) běžné metry v případě zřízení věcných břemen
 **) vyplní se pouze, pokud se u jednotlivých pozemků nebo staveb liší

Adresa pro doručování

Telefon Email (nepovinné)

ID datové schránky

Katastrální území

Katastrální území

Stavební parcela č.

Stavební parcela č.

Pozemková parcela č.

Pozemková parcela č.

Číslo listu vlastnictví

Číslo listu vlastnictví

Druh smluvního vztahu **)

Druh smluvního vztahu **)

Výměra m 2 nebo bm *)

Výměra m2

Pozemek (další pozemky a stavby jsou uvedeny na formuláři – příloha č. 2)

Stavba
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dne

V Vlastnoruční podpis
oprávněné osoby

Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice, IČ 002740146 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší
a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající
z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných
zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace
o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.pardubice.eu/gdpr/.

Žadatel uděluje Statutárnímu městu Pardubice se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046 na dobu neurčitou svůj souhlas se
zpracováním a zveřejněním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, číslo účtu) uvedených v žádosti bez stanovení dalších
podmínek v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a to:

– při zpracování a projednání žádosti, smlouvy
– při poskytování a zveřejňování informace ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím statutárním městem Pardubice
– při zveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
– v případě, že se stane účastníkem řízení dle stavebního zákona

Právnické osoby - žadatel potvrzuje, že právní jednání uskutečněná na základě této žádosti nenaplňují znaky obchodního tajemství (§ 504 zák.č. 89/2012
Sb., občanský zákoník).

Povinné přílohy
– výpis z katastru nemovitostí na předmětný pozemek
– kopie živnostenského listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti, popř. jiný doklad o právní subjektivitě, pokud žadatel uvádí v žádosti IČ

Specifické přílohy k žádosti
O nájem, výpůjčku, prodej, odkoupení, směnu, bezúplatný převod
– snímek katastrální mapy s přesným vyznačením požadované plochy okótováním,pokud se jedná o část pozemku

O zřízení věcného břemene
– snímek katastrální mapy se zákresem trasy věcného břemene
– písemné vyjádření:

– příslušného ÚMO (městského obvodu) – rozhodnutí o uložení sítě
– správce sítě
– odboru hlavního architekta MmP – zajišťuje OPPN OMI
– stavebního úřadu – zajišťuje OPPN OMI
– odboru dopravy MmP v případě, že sítě zasahují do komunikace
– odboru životního prostředí MmP v případě, že sítě zasahují do zeleně, zemědělské či lesní půdy

O umístění reklamního zařízení
– snímek katastrální mapy se zákresem umístění a nákres reklamního zařízení včetně jeho rozměrů

O souhlas vlastníka pozemku
– zákres do katastrální mapy
– u vodovodní a kanalizační přípojky souhlasné vyjádření VaK, a.s.
– u veřejného osvětlení souhlasné vyjádření SmP a.s.

Účel žádosti (využití pozemku popř. stavby, u souhlasu vlastníka uvést druh správního řízení,
pro který je souhlas požadován)

Navrhovaná cena (u pozemků a staveb, které žadatel nabízí městu)

anoano DPH:Plátce DPH: nene
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Žadatel

Žadatel

Žadatel

Žadatel

Rodné číslo

Rodné číslo

Rodné číslo

Rodné číslo

IČ

IČ

IČ

IČ

Jméno a příjmení/název společnosti

Jméno a příjmení/název společnosti

Jméno a příjmení/název společnosti

Jméno a příjmení/název společnosti

Adresa/sídlo

Adresa/sídlo

Adresa/sídlo

Adresa/sídlo

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).

Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).

Adresa pro doručování

Adresa pro doručování

Adresa pro doručování

Adresa pro doručování

Telefon

Telefon

Telefon

Telefon

Email (nepovinné)

Email (nepovinné)

Email (nepovinné)

Email (nepovinné)

Vlastnoruční podpis oprávněné osoby

Vlastnoruční podpis oprávněné osoby

Vlastnoruční podpis oprávněné osoby

Vlastnoruční podpis oprávněné osoby
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*) vyplní se pouze, pokud se u jednotlivých pozemků nebo staveb liší

Katastrální území

Katastrální území

Katastrální území

Katastrální území

Stavební parcela č.

Stavební parcela č.

Stavební parcela č.

Stavební parcela č.

Pozemková parcela č.

Pozemková parcela č.

Pozemková parcela č.

Pozemková parcela č.

Číslo listu vlastnictví

Číslo listu vlastnictví

Číslo listu vlastnictví

Číslo listu vlastnictví

Druh smluvního vztahu *)

Druh smluvního vztahu *)

Druh smluvního vztahu *)

Druh smluvního vztahu *)

Výměra m2

Výměra m2

Výměra m2

Výměra m2

Pozemek

Pozemek

Stavba

Stavba
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