
 

Odbor správy majetku 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

telefon 412 315 342, e-mail: kyselova@mesto-sluknov.cz 
 

 

ŽÁDOST 
o směnu nemovitosti 

 
Povinné údaje: 
 
1. Žadatel : 
Název firmy:.............................................................................................................................................. 
 
IČO, DIČ:................................................................................................................................................. 
 
Sídlo firmy:................................................................................................................................................ 
 
Zástupce firmy:......................................................................................................................................... 
 
Bydliště zástupce:.................................................................................................................................... 
 
Bankovní spojení:.................................................................................................................................... 
 
Žadatel (právnická osoba) musí doložit k žádosti ověřenou kopii výpisu z 
obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 1 měsíc. 
 
 
2. Důvodem žádosti je:............................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
3. Přesné označení a výměra nemovitosti podle evidence Katastru nemovitostí, popř. podle 
GP: 
 
………………………................................................................................................................................ 
 
 
4. Nemovitosti ve vlastnictví žadatele:………….……………………................................................ 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
Jistina, která bude žadatelem složena ve stanovené lhůtě, bude použita na vyhotovení 
geometrického plánu a znaleckého posudku, s tím žadatel souhlasí a podepisuje žádost 
o prodej nemovitosti. 
 
 
V …………………….. dne………………… 
 

…………………………………………………………. 
čitelný vlastnoruční podpis žadatele 

 

mailto:kyselova@mesto-sluknov.cz


Nepovinné údaje: 
 
Kontakt: 

Tel.: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Žadatel prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé. Poskytnutí těchto údajů je zcela 
dobrovolné. Vaše zde uvedené osobní údaje budou použity za účelem evidence žadatelů 
o pronájem nebo prodej pozemků a zveřejněny v usneseních Rady města Šluknov a 
Zastupitelstva města Šluknov a nebudou využity ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Svůj 
souhlas můžete kdykoli odvolat na Městském úřadu Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, 
e-mail: podatelna@mesto-sluknov.cz, tel. 412 315 331. Zpracování bude probíhat v souladu 
s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou 
uchovávány déle, než je pro tento účel právně přípustné.  Informace o zpracování osobních 
údajů městem Šluknov  jsou uvedeny na adrese: www.mesto-sluknov.cz  
Jistina, která bude žadatelem složena ve stanovené lhůtě, bude použita na vyhotovení 
geometrického plánu a znaleckého posudku, s tím žadatel souhlasí a podepisuje žádost o 
prodej nemovitosti: 
 
 
V ……………………… dne ………………………. 
 
 
 
 

 
……………………………………………………. 

čitelný vlastnoruční podpis žadatele 
 

 
 
Potřebná vyjádření příslušných odborů: 
 

1. Vyjádření ORŽP - MěÚ Šluknov: 
souhlasí:        ANO        -        NE 
  
důvod 
nesouhlasu……………………………………………………………………………………. 
 
………………………….………………………………………………………………………. 

 
 
            ……………………………… 

                                                                                            Datum, razítko a podpis 
                                                                                           odpovědného pracovníka  

 
2. Vyjádření Odboru ekonomického: 

dlužník:         NE        -          ANO 
 
             ……………………………. 
                                                                                             Datum, razítko a podpis 
                                                                                           odpovědného pracovníka 
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