STATUTÁRNÍ MĚSTO  JABLONEC  NAD  NISOU
Odbor ekonomiky - majetkoprávní oddělení

Žádost  o  zřízení věcného břemene (služebnosti) – liniová stavba
Smlouva budoucí* - smlouva ke vkladu* (dokončená stavba) 
*nehodící se škrtněte
Žadatel:
Jméno a příjmení (vždy oba manželé) / název organizace:  

……………………….…………………………………………………..………………….………….………
Rodné číslo žadatelů / IČO : …………………….…………...……..………………………………………………………………………... 
Trvalé bydliště dle OP/ sídlo organizace: 
………………………..……….…...……………………………………………………………….…………..
Korespondenční adresa (je-li jiná než trvalé bydliště/sídlo) : ………………………………………………………………………………………..…………….………..…
Jméno kontaktní osoby, telefon, e-mail: …………………………………………….………………………………………..………………….……….

žádá o zřízení služebnosti přes pozemek v k.ú.: ……………………………………………………...

parcelní číslo: .................................................................................................................................

důvod zřízení služebnosti: (+ název akce, číslo stavby apod.)

…………………………..………………………………………………………………………………………

Kdo bude vlastníkem zařízení a oprávněnou osobou:

…………………………..………………………………………………………………………………………

smlouva bude dvoustranná / trojstranná

Žadatel souhlasí s uvedením svých osobních údajů v rámci předmětného tiskopisu s tím, že s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 


Dne :                                              Podpis žadatele : .............................................................

K žádosti  žadatel předloží :

V případě budoucí smlouvy
=  6x snímek z katastrální mapy popř. z projektové dokumentace s barevným zákresem trasy
= smlouvu o právu k provedení stavby – pouze je-li již uzavřená – stačí číslo smlouvy
= předběžný výpočet úhrady za zřízení věcného břemene 
= přesný název společnosti, se kterou bude smlouva uzavřena, včetně adresy a osoby oprávněné smlouvu podepsat 
=  u podnikatelů  kopii živnostenského listu
=  u právnických osob výpis z obchodního rejstříku 
=  při zastupování kopii plné moci


V případě vkladové smlouvy
= 5x geometrický plán (v případě trojstranné smlouvy 6x) + GP elektronicky (CD nebo mail)
= vyplněnou tabulku úhrady za zřízení služebnosti
= číslo budoucí smlouvy
= kolaudační rozhodnutí nebo kopii předávacího protokolu po ukončení stavby (vydává oddělení správy komunikací nebo oddělení správy veřejné zeleně) nebo souhlas města se stavbou (vydává oddělení investiční výstavby města – stačí číslo smlouvy)
= přesný název společnosti, se kterou bude smlouva uzavřena, včetně adresy a osoby oprávněné smlouvu podepsat 
= u právnických osob výpis z obchodního rejstříku 
= při zastupování kopii plné moci


