
FORMULÁŘ: NABÍDKA KUPNÍ CENY 
 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení / Obchodní firma 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Bydliště / Sídlo, popř. k tomu uvést korespondenční adresu, je-li užívána 

 

…………………………………………………………………………………………… 

RČ / IČ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Plátce DPH – ANO / NE; případně DIČ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Telefonní číslo 

 

…………………………………………………………………………………………… 

E-mail pro doručování  

 

…………………………………………………………………………………………… 

Osoba, kterou je zájemce zastoupen, pokud nejedná přímo (v tomto případě je nutné k nabídce přiložit 

originál plné moci či pověření) 

 
Specifikace nemovitostí dle katastru nemovitostí:  
 

n1 - jednotka č. 1238/23 - byt, na LV č. 1364, k.ú. Hrabůvka, podíl ½ 

• vymezeno v budově Hrabůvka, č.p. 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, byt. dům, stojící na parc. 
St. č. 1446, LV č. 1364. 

Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec 
Ostrava, k.ú. Hrabůvka, vedeno na LV č. 6859 

• podíl k id. 367/254952 na společných částech domu parc. č. St. 1446  

Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec 
Ostrava, k.ú. Hrabůvka, vedené na LV č. 1346 



• podíl id. 367/254952 k jednotce č. 1235 / 218, jiný nebytový prostor, byt. z., vymezeno v 
budově Hrabůvka, č.p. 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, byt. dům, stojící na parc. St. č. 1446, 
LV č. 1364  

• podíl id. 367/254952 k jednotce č. 1236 / 217 jiný nebytový prostor, byt. z., vymezeno v 
budově Hrabůvka, č.p. 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, byt. dům, stojící na parc. St. č. 1446, 
LV č. 1364 

Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, obec 
Ostrava, k.ú. Hrabůvka, vedené na LV č. 1609 

 

Nabízená kupní cena: ………………………………………………………… Kč 

 

slovy: …………………………………………………………………………………………………………. Kč 

 
 
Způsob financování(zakroužkujte):  

 
    A) vlastní finanční prostředky       B) hypoteční úvěr           C) kombinace obojího  
     

     
D) jiná možnost………………………………………….…………………………………………………. 
 

 

Zájemce tímto uděluje souhlas s tím, že informace i jeho identifikační údaje a další informace a 

podklady, které zájemce v rámci nabídky kupní ceny předloží, může Správce jakkoliv zpracovávat a 

sdělovat třetím stranám, včetně sdělení veřejnosti, zejména prostřednictvím insolvenčního rejstříku.  

 

Zájemce tímto výslovně prohlašuje, že veškeré předložené informace, jsou správné a úplné.  

 

 

V……………………………… dne ……………………..  

 

 

 

……………………………………… 

podpis zájemce 

 

   


