
 
 

Žádost o prodej pozemku v Měříně, lokalita Balinka – určeno fyzickým osobám 

výhradně za účelem výstavby rodinného domu pro individuální bydlení.  

Identifikační údaje žadatele 

Jméno a příjmení, titul  

Místo trvalého pobytu / doručovací adresa  

Státní občanství  

Rodné číslo / stav  

Telefon  

E-mail  

Číslo účtu pro případ vrácení jistiny  

 

Identifikační údaje manžela/ky, v případě koupě pozemku do SJM, případně spolužadatele 

Jméno a příjmení, titul  

Místo trvalého pobytu / doručovací adresa  

Státní občanství  

Rodné číslo / stav  

Telefon  

E-mail  

 

Žádám/e o prodej níže uvedeného pozemku v katastrálním území Měřín, lokalita Balinka. Prohlašuji, že jsem 

se seznámil se stavem pozemku a přílohami záměru. Označte  křížkem čtvereček v  níže uvedené tabulky 

označující pozemek, o který máte zájem. Za každý označený řádek musí být složena jistina dle záměru.  

 

Číslo 
pozemku/ 
číslo  GP 

Číslo 
parcely 

Typ pozemku 
Výměra dle 

KN (m2) 

Mám zájem 
o tento 

pozemek 

Složena  
jistina 

Č.1 /GP 1070-1/2017 178/17 trvalý travní porost 675 ☐ ☐ 

Č.2/GP 1070-1/2017 178/16 trvalý travní porost 637 ☐ ☐ 

Č.3/GP 1070-1/2017 178/15 trvalý travní porost 638 ☐ ☐ 

Č.4/GP 1070-1/2017 178/14 trvalý travní porost 619 ☐ ☐ 

Č.5/GP 1112-5/2018 178/22 trvalý travní porost 758 ☐ ☐ 

Č.6/GP 1112-5/2018 178/23 trvalý travní porost 794 ☐ ☐ 

Č.7/GP 1112-5/2018 178/24 
187/49 
1311/16 

trvalý travní porost 
ostatní plocha 
trvalý travní porost 

272 
444 
21 

☐ ☐ 

Č.8/GP 1104-27/2017 1311/12 
187/48 

trvalý travní porost 
ostatní plocha 

663 
25 

☐ ☐ 

Č.9/GP 1104-27/2017 1311/11 trvalý travní porost 917 ☐ ☐ 

Č.10/GP 1104-27/2017 1311/10 trvalý travní porost 747 ☐ ☐ 

Č.11/GP 1104-27/2017 1311/8 trvalý travní porost 660 ☐ ☐       

Č.12/GP 1104-27/2017 1311/7 
187/45 

trvalý travní porost 
ostatní plocha 

378 
357 

☐ ☐ 

 

Podpisem této žádosti dávám městysu Měřín výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním mých 

osobních údajů ve smyslu přísl. ust. § 4, písm. n) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, a to za účelem vyřízení této žádosti a na dobu, po kterou bude probíhat její projednávání. 

 

 

V …………………………………  dne …………………. 

 

………………………………………………………………… 

Podpis žadatele / žadatelů 


