Město Šternberk
Odbor správy majetku města
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
Žadatel (investor) – fyzická osoba, manželé
(údaje budou zapracovány do smlouvy)
Jméno a příjmení, titul:
Rodné číslo:
ulice č.p./č.o:
Trvalý pobyt:
PSČ, obec:
Doručovací adresa:

ulice č.p./č.o:

(pokud se liší od adresy
trvalého pobytu)

PSČ, obec:
telefon/mobil:

Kontakt:
e-mail:

Žadatel (investor) – právnická osoba, fyzická osoba podnikající
(údaje budou zapracovány do smlouvy)
Název:
IČ:
Sídlo:

ulice č.p./č.o.:
PSČ, obec:

Doručovací adresa:

ulice č.p./č.o.:

(pokud se liší od adresy
sídla)

PSČ, obec:
jméno a příjmení, titul:

Statutární zástupce:
funkce:
jméno a příjmení, titul:
Kontakt:

funkce:
telefon/mobil
e-mail:
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Zastupování investora
Investor jedná:
Název/jméno a příjmení:
IČ/datum narození:
Sídlo/trvalý pobyt:
Doručovací adresa:
samostatně

(pokud se liší od adresy
sídla/trvalého pobytu)

je zastoupen:

jméno a
příjmení:
funkce:
Kontakt:
telefon/mobil:
e-mail:

Údaje o požadovaném právu věcného břemene
Právo bude zřízeno ve prospěch:

osoby - investora

nemovitosti /nemovitostí

Katastrální území:
Dotčené nemovitosti ve
vlastnictví Města
Šternberk:

Parcelní č.pozemků:
Katastrální území:
Parcelní č.pozemků:

Předpokládaná plocha zatížená věcným
2
břemenem (v m ):

Popis práva věcného
břemene:

Povinné přílohy této žádosti
1. Zákres vyznačení věcného břemene na podkladu aktuální katastrální mapy
2. Aktuální výpisy z KN k dotčeným pozemkům ve vlastnictví Města Šternberk
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
3. Výpis z administrativního rejstříku ekonomických subjektů k subjektu žadatele a zmocněnce –
dokládá se v případě, že žadatelem/zmocněncem je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba
(http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html)
4. Plná moc/pověření v případě zastupování žadatele (investora)
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Žadatel souhlasí s tím, že Město Šternberk ve smyslu ustanovení zákona č.101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovává a shromažďuje osobní údaje žadatele,
zejména jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště, za účelem uzavření věcného
břemene tak, bude ve smlouvě specifikováno, příp. je použije i pro účely spojené s
realizací práv a povinností ze smlouvy vyplývajících.
Datum: ................................

.................................................................
jméno a příjmení
(hůlkovým písmem)

..........................................................
podpis a razítko
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