REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – ŽÁDOST
Údaje o požadovaném pozemku (lze vypsat více pozemků, uvádějte popořadě –
první napiště pozemek, o který máte největší zájem)
Parcelní číslo pozemku

Výměra pozemku

Údaje o žadateli – účastníku licitačního řízení
Jméno a příjmení
Datum narození
Číslo OP
Adresa trvalého pobytu
Adresa pro doručování
Telefon
E-mail
Údaje pro vrácení zálohy

Č. účtu

kód banky

Údaje o dalších budoucích nabyvatelích nemovitosti, zastupovaných ve veřejné
soutěži výše uvedeným účastníkem (pokud budou):
1.
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Druh spoluvlastnictví

SJM společné jmění manželů
Podílové spoluvlastnictví v rozsahu: id. ……..*

2.
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Druh spoluvlastnictví
Podílové spoluvlastnictví v rozsahu: id. ……..*

Údaje o zplnomocněném zástupci, je-li:
Jméno a příjmení
Datum narození
Číslo OP

Prohlášení účastníka licitačního řízení – Prohlašuji, že:
1.
2.
3.
4.

jsem složil zálohu na kupní cenu ve výši 10 000 Kč,
veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé,
řádně jsem se seznámil s Pravidly prodeje pozemků k výstavbě rodinných domů
v Golčově Jeníkově,
souhlasím se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů Městem
Golčův Jeníkov v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Správcem mnou
uvedených osobních údajů je Město Golčův Jeníkov, se sídlem Náměstí T. G.
Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov, IČO: 00267406 (dále jen „Správce“). Tyto
osobní údaje jsou zpracovány Správcem pro účely posouzení mé žádosti v
rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, adresa trvalého pobytu,
adresa pro doručování, telefon, e-mail, vztah mezi žadateli, a dále jméno,
příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, vztah k žadateli u osoby, která
bude spoluvlastníkem.

V ………………………………… dne

…………………….…………………………..
žadatel
…………………….…………………………..
budoucí spoluvlastník 1
…………………….…………………………..
budoucí spoluvlastník 2

*)

uveďte rozsah podílu např. id. ½ apod.

Pokyny pro vyplnění:
Žadatel může v registračním formuláři projevit zájem o více stavebních pozemků, avšak
v rámci licitačního řízení je oprávněn získat do svého vlastnictví pouze jeden z nich.
V případě, že se žadatel stane vítězem jedné z licitací, není již oprávněn se nadále
účastnit licitačního řízení.

