MĚSTO BLANSKO
ODBOR INVESTIČNÍHO A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ODDĚLENÍ POZEMKY
nám. Svobody 32/3
PSČ 678 01 BLANSKO
ID datové schránky: ecmb355
Tel.: 516775125, 516775129, fax: 516775186, e-mail: mesto@blansko.cz
Datum: …………………………………..
Věc
Žádost *o odprodej pozemku města Blansko
*o nájem pozemku města Blansko
*o výpůjčku pozemku města Blansko
*o směnu pozemku města Blansko
*o zřízení věcného břemene k pozemku města Blansko
*o výkup pozemku
Žádám(e) Radu města Blansko, v případě odprodeje, směny, výkupu pozemku/ů/
Zastupitelstvo města Blansko o projednání žádosti o:
parcela č.

kultura

výměra v m2

odprodej pozemku (příp. jeho části)*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pronájem pozemku (příp. jeho části)*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------výpůjčku pozemku (příp. jeho části)*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------směnu pozemku (příp. jeho části)*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o zřízení věcného břemene na pozemku
(uveďte typ břemene,
rozsah břemene-délka trasy, ochr.pásmo)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o výkup pozemku (příp. jeho části)*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v katastrálním území :
Požadovaný pozemek, resp. jeho část se nachází (uveďte lokalitu, místní část, ulici):
O výše uvedený pozemek (část pozemku)* žádám(e) z důvodu (za účelem):

Jméno a příjmení žadatele(ů):
Datum narození:
Rodné číslo:
(v případě podání žádosti o odprodej, směnu, výkup, zřízení věcného břemene)
Adresa trvalého pobytu:
Adresa bydliště:
(pokud se liší od adresy trvalého pobytu)

Telefon: :
e-mail:
Podpis(y):

Příloha k žádosti:


snímek z katastrální mapy (aktuální) s vyznačením požadovaného pozemku (jeho části),
případně geometrický plán, v případě břemene pak kvalifikovaný zákres do katastrální
mapy, případně snímek z projektové dokumentace, včetně vyčíslení rozsahu břemene
další přikládané doklady (vypsat):

Upřesňující informace k žádosti:

PROHLÁŠENÍ žadatele(ů) – ochrana osobních údajů:
1. Žadatel(é) (jméno a příjmení) ………………………………………………………uděluje(í)
tímto Městu Blansko souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho
(jejich) osobních údajů včetně rodného čísla za účelem případného provedení/zajištění předmětu smlouvy a s ní souvisejících plateb a to po celou dobu platnosti
smluvního vztahu.
2. Tento souhlas může (mohou) žadatel (-é) kdykoliv odvolat.
3. Město Blansko prohlašuje, že nepodmiňuje uzavření smlouvy získáním osobních
údajů k účelům nesouvisejícím s případným uzavřením smluvního vztahu.

Podpis (-y) žadatele(ů): ----------------------------------------------------------------------------------------

* nehodící se škrtněte

