










 
 

Obecní úřad 
Stříbrná 670 
358 01 Kraslice 

Ž á d o s t Žádost o koupi pozemku str.1/2 

o koupi pozemku 

Jméno, příjmení žadatele ………………………………………………………….………. 
 

RČ ………………… / ……………. 
 
Trvalé bydliště …………………………………………………………….……. 

 
Jméno, příjmení manžela /ky/ ………………………………………………………….………. 

 
RČ ………………… / …………….. 

 
Trvalé bydliště …………………………………………………………….……. 

 
Jméno právnické osoby ……………………………………………………………….…. 

 
IČ ………………………………….. 

 
Sídlo právnické osoby ……………………………………… ……...……………….…. 

 
………………………………………………………….………. 

Právnická osoba zastoupena ……………………………………………………….…………. 

Telefonní kontakt …………………………………… 

Druh komunikace*: e-mail:………………………….……………………….………………..……. 
 
datová schránka číslo: …………………………………………………………………….………… 

 
poštou na výše uvedenou adresu(y)/ doručovací adresu …………………..……………….……… 

 
…………………………………………………….…………………*(vyplňte preferovaný druh komunikace) 

 
Žádost o pozemek číslo...................................................... v k. ú. Stříbrná/Nová Ves (nehodící škrtněte) 

 
Výměra kupovaného pozemku         celá výměra .............................. m2 (vyplňte - žádost o celou výměru) 

 
část výměry ............................... m2 (vyplňte – žádost pouze o část výměry) 

 
K jakému účelu se pozemek kupuje, jakým způsobem bude pozemek využíván 

 
……………………………………………………………………………………………..………… 

 

Přílohy: situační mapka (zaškrtněte a přiložte v případě žádosti o koupi části pozemku mapku s vyznačenou 

požadovanou částí pozemku a její výměrou) 

Podpis žadatele /lů/ ………………………………………… 
 

………………………………………… 
V(e) ……………………… dne …………………… 



Žádost o koupi pozemku str.2/2 
 
 

Prohlašuji: 

- že jsem(jsme) se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a/i/y) s „Pravidly pro prodej 
pozemků v majetku obce Stříbrná“ a podmínky v těchto pravidlech přijímám, 

- že jsem(jsme) se seznámil s tím jaké je využití pozemku dle platného územního plánu, jaké jsou   
v daném místě inženýrské sítě a infrastruktura (přístupové a příjezdové cesty) a jaká jsou 
možnosti napojení na ně a s tímto žádost podávám(e), 

- že v případě prodeje pozemku za účelem výstavby rodinného domu bude kupní smlouva 
doplněna o doložku: 

Zahájení výstavby rodinného domu do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Při nedodržení jednorázová 
smluvní pokuta 30 000 Kč. Lhůta splatnosti – 3 měsíce. 

Závazek kupujícího, že kupovaný pozemek nepřevede do 5 let od jeho koupě. Při nedodržení smluvní 
pokuta 100 000 Kč. Lhůta splatnosti – 3 měsíce. 

Při nezahájení stavby rodinného domu od 5 let od podpisu smlouvy má prodávající právo od smlouvy 
odstoupit. Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč. Lhůta 
splatnosti – 3 měsíce. Náklady se zpětným převodem hradí kupující a prodávající má právo započítat 
své závazky (vrácení kupní ceny) vůči pohledávkám kupujícího (smluvní pokuty). 

Součástí kupní smlouvy bude dohoda o vykonatelnosti. 

- že souhlasím se zpravováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednávání a 
rozhodnutí věci v příslušných orgánech obce (starosta, místostarosta zastupitelstvem obce), 
souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech 
předkládaných do jednání orgánů obce, v kupní smlouvě, v dokumentech vyhotovovaných v dané 
věci a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci Obecního úřadu Stříbrná. 

 

- 

 

V(e) ……………………… dne …………………… 
 
 

Podpis žadatele (ů) ……………………………………………..…… 


