
Číslo formuláře: OSMŽP/ 03 
 

 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  

Projev zájmu o zakoupení nemovitosti  
 
Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 

Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 

Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

 

I.A Zájemce – fyzická osoba: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: _____________________________ 
Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________ Email*: _____________________________________ 

 
 
 
 
II.A Zájemce – fyzická osoba: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození: _____________________________ 

Trvalý pobyt: ______________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: _____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________ Email*: _____________________________________ 
Je-li více zájemců, uveďte jejich data v příloze. 

 
 
 
 
I.B Zájemce – právnická osoba/podnikatel: 
Název firmy (včetně uvedení právní formy): ______________________________________________________ 

Sídlo: __________________________________________________________________________________ 

IČO: _________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

Statutární zástupce (zodpovědná osoba): _______________________________________________________ 

 
 
 
 
II. Specifikace nemovitosti dle KN 
 
Číslo pozemku: __________________________ Katastrální území____________________________________ 

Obec: ___________________________________________________________________________________ 
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Budu/eme kupovat jako: 

Jedna fyzická osoba do výlučného vlastnictví 

Manželé do SJM (společné jmění manželů) 

Dvě fyzické osoby do spoluvlastnictví, každý podílem ½ 

Jeden z manželů do výlučného vlastnictví (zrušené SJM) 

Jako právnická osoba do svého majetku 

Nabízíme kupní cenu v Kč ______________________________________________________ 

Akceptujeme splatnost kupní ceny do dne ______________________________________________________ 

Souhlasíme s navrženými smluvními podmínkami uvedenými v záměru města _________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Chci být pozván na projednávání prodeje v zastupitelstvu ANO NE 

Prostor pro doplňující sdělení ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

V ______________________ dne _________________ Podpis zájemce: ______________________________ 

Podpis zájemce: ______________________________ 

*nepovinný údaj
** pokud je rozdílná od trvalého pobytu

Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 

https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
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