STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
se sídlem Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Odbor místního hospodářství

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
omezujícího vlastnické právo statutárního města Děčín k věcem nemovitým
I. Identifikační data žadatele:
1. Fyzická osoba:
Příjmení, jméno
Adresa
Telefon
E-mail
(v případě manželů příjmení a jméno obou manželů, pokud mezi nimi nedojde k jiné dohodě)
2. Podnikající fyzická osoba:
Příjmení, jméno
Adresa
Telefon
E-mail
3. Právnická osoba:
Název a IČ žadatele
Příjmení a jméno osoby,
Oprávněné k podpisu budoucí smlouvy
Sídlo
Telefon
E-mail
II.
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Identifikační data nemovité věci Statutárního města Děčín, ke které je žádáno
zřízení věcného břemene:

Rozsah a důvod zřízení věcného břemene

Přílohy k žádosti:
- plná moc žadatele od statutárního orgánu budoucího oprávněného k jeho zastupování ve věci;
- snímek katastrální mapy dotčených pozemků (staveb) s vyznačením umístění věcného
břemene včetně popisu věcného břemene, případně situační výkres z projektové
dokumentace

Prohlašuji:


že v případě odstoupení od žádosti o zřízení věcného břemene se zavazuji, že uhradím
paušální částku ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním žádosti
o zřízení věcného břemene;



že jsem se před podáním žádosti o zřízení věcného břemene seznámil(a) se zásadami
nazvanými „Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo statutárního
města Děčín k věcem nemovitým“ a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám;



že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze
samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.



že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji
pověřené pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí
věci v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a
případném uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.

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

