
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz, 
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor majetkoprávní 

 

 

 

Žádost o odkoupení pozemku 

 

 

Žádám (žádáme) tímto o možnost odkoupení pozemku nebo jeho části: 

 

p.č._______________________________  o výměře __________________ m2 

v katastrálním území:_______________________________________________ 

 

za účelem:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Druh vlastnictví:  □ výlučné vlastnictví     
□ podílové spoluvlastnictví             
□ společné jmění manželů    

 

Fyzické osoby: 
 

Jméno Příjmení Rodné 
číslo 

Adresa 
trvalého 
pobytu 

Telefon 

Velikost podílu 
(vyplnit jen u 
podílového 

spoluvlastnictví) 
      

      

      

      

      

 
 

mailto:podatelna@vrbnopp.cz


Městský úřad Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz, 
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor majetkoprávní 

 

 
 
 
 
Právnické osoby:  
 

Název IČ Sídlo Telefon 

Velikost podílu 
(vyplnit jen u 
podílového 

spoluvlastnictví) 
     

     

     

 

V příloze přiložte kopii katastrální mapy se zákresem požadavku. 

Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na 
zpracovávání osobních údajů zákonným způsobem a tím je příprava a plnění smlouvy. Ostatní 
práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: 
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html  

 

 

V __________________ dne: ___________ podpis žadatele: ___________ 
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