
    

 

Příloha č.1a 
 

NABÍDKA Ú ČASTNÍKA VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ VOLNÝCH JEDNOTEK  
(dále jen „V Ř) 

účastník hodlá nemovitou věc nabýt do výlučného vlastnictví 

 
1. Identifikace nemovité v ěci: 
 
Jednotka č.: …..………v budově č.p.: ………… v k.ú. Moravská Ostrava, adresa:……………….. 

 
2. Nabízená výše kupní ceny v K č*: …….…......…………………………….……………………… 
  
Slovy*: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Identifikace ú častníka V Ř 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

       Jméno a příjmení / název právnické osoby + osoba oprávněná k zastupování právnické osoby 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

      Rodné číslo / identifikační číslo 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

        Bytem /sídlo právnické osoby,    PSČ 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

        Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla) 
 

4. V případě, že účastník VŘ zmocní ke svému zastupování jinou osobu, je písemná plná moc 
s ověřenými podpisy připojena v samostatné příloze této nabídky………………ano/ne ** 
 

5. Číslo bankovního ú čtu pro vrácení kauce ***:…………………………………………………. 
 
6. Nepovinné údaje: telefon, fax, e-mail  ………………………….………………………………… 
 
 
Podpis účastníka VŘ………..……………………………………………………………………………. 
 
*v případě rozporu číselné a slovy nabízené kupní ceny má přednost hodnota uvedená slovy 
***v případě, že nebude číslo bankovního účtu uvedeno, bude kauce vrácena poštovní poukázkou na 
adresu bytu/sídla právnické osoby uvedenou v bodě 3. této nabídky nebo na adresu pro doručování 
v případě, že bude odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla, uvedenou v bodě 3. této nabídky 
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů tímto uděluji statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz souhlas ke zpracování svých osobních údajů v souvislosti se zpracováním mé nabídky účastníka výběrového řízení na prodej 
volných jednotek. 

 



    

 

Příloha č.1b 
 

NABÍDKA Ú ČASTNÍKA VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ VOLNÝCH JEDNOTEK  
(dále jen „V Ř) 

účastník hodlá nemovitou věc nabýt do společného jmění manželů 

 

 
1. Identifikace nemovité v ěci: 
 
Jednotka č.: …..………v budově č.p.: ………… v k.ú. Moravská Ostrava, adresa:……………….. 

 
2. Nabízená výše kupní ceny v K č*: …….…......…………………………….……………………… 
  
Slovy*: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Identifikace ú častníka V Ř 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

       Jméno a příjmení  
………………………………………………………………………………………………………………… 

      Rodné číslo 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

        Bytem,    PSČ 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

        Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště) 
 

 
4. Identifikace manžela/manželky 
 
V případě že účastník VŘ nabývá jednotku do společného jmění manželů, jsou účastníky VŘ oba 
manželé a identifikační údaje druhého z manželů jsou obsaženy v tomto bodě 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

       Jméno a příjmení  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

      Rodné číslo  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

        Bytem,  PSČ 
…………………………………………………………………………………………………………………  

        Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště) 

 



    

 

 

 
Při konání VŘ bude práva účastníků VŘ vykonávat jen jeden z manželů. Druhý z manžel ů podpisem 
této nabídky zmoc ňuje ke svému zastupování p ři konání V Ř svého manžela/manželku uvedeného 
v bod ě 3. této nabídky.  Tímto není vyloučena přítomnost obou manželů při konání VŘ. 

 
5. V případě, že některý z účastníků VŘ zmocní ke svému zastupování jinou osobu, je písemná plná 

moc s ověřenými podpisy připojena v samostatné příloze této nabídky………………….ano/ne ** 
 

6. Číslo bankovního ú čtu pro vrácení kauce ***:…………………………………………………. 
 
7. Nepovinné údaje: telefon, fax, e-mail  ………………………….………………………………… 
 
 
 
 
Podpis účastníka VŘ………..……………………………………………………………………………. 
 
 
 
Podpis manžela/manželky  …………………………………………………………………................. 
 
 
 
 
 
 
 
*v případě rozporu číselné a slovy nabízené kupní ceny má přednost hodnota uvedená slovy 
***v případě, že nebude číslo bankovního účtu uvedeno, bude kauce vrácena poštovní poukázkou na 
adresu bytu/sídla právnické osoby uvedenou v bodě 3. této nabídky nebo na adresu pro doručování 
v případě, že bude odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla, uvedenou v bodě 3. této nabídky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů tímto uděluji statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz souhlas ke zpracování svých osobních údajů v souvislosti se zpracováním naší nabídky účastníka výběrového řízení na prodej 
volných jednotek. 

 
 
 



    

 

Příloha č.1c 
 

NABÍDKA Ú ČASTNÍKA VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PRODEJ VOLNÝCH JEDNOTEK  
(dále jen „V Ř) 

účastníci hodlají nemovitou věc nabýt do spoluvlastnictví 

 
1. Identifikace nemovité v ěci: 
 
Jednotka č.: …..………v budově č.p.: ………… v k.ú. Moravská Ostrava, adresa:……………….. 

 
2. Nabízená výše kupní ceny v K č*: …….…......…………………………….……………………… 
  
Slovy*: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.  Identifikace ú častník ů VŘ (budoucí spoluvlastníci) 

 
První budoucí spoluvlastník: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

       Jméno a příjmení / název právnické osoby + osoba oprávněná k zastupování právnické osoby 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

      Rodné číslo / identifikační číslo 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

        Bytem /sídlo právnické osoby,    PSČ 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

        Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla) 
 

Druhý budoucí spoluvlastník: 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

       Jméno a příjmení / název právnické osoby + osoba oprávněná k zastupování právnické osoby 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

      Rodné číslo / identifikační číslo 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

        Bytem /sídlo právnické osoby,    PSČ 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

        Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla) 
 



    

 

V případě většího počtu budoucích spoluvlastníků jsou identifikační údaje těchto osob obsažené v tomto 
bodě připojeny v samostatné příloze této nabídky …………………ano/ne ** 
 
Při konání VŘ bude práva účastníků VŘ vykonávat jen jeden z budoucích spoluvlastníků. Další 
účastníci V Ř (budoucí spoluvlastníci) podpisem této nabídky zmo cňují ke svému zastupování p ři 
konání V Ř účastníka V Ř uvedeného v bod ě 4. této nabídky.  Tímto není vyloučena přítomnost 
ostatních účastníků VŘ při konání VŘ. 

 
 

4. Identifikace pov ěřeného ú častníka V Ř  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

       Jméno a příjmení  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

      Rodné číslo  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

        Bytem,  PSČ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………  

        Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště) 
 
 
5. V případě, že některý z účastníků VŘ zmocní ke svému zastupování jinou osobu, je písemná plná 

moc s ověřenými podpisy připojena v samostatné příloze této nabídky………………ano/ne ** 
 

6. Číslo bankovního ú čtu pro vrácení kauce ***:…………………………………………………. 
 
7. Nepovinné údaje: telefon, fax, e-mail  ………………………….………………………………… 
 
 
 
 
Podpisy všech účastníků VŘ  …………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
*v případě rozporu číselné a slovy nabízené kupní ceny má přednost hodnota uvedená slovy 
**nehodící se škrtněte 
***v případě, že nebude číslo bankovního účtu uvedeno, bude kauce vrácena poštovní poukázkou na 
adresu bytu uvedenou v bodě 4. této nabídky nebo na adresu pro doručování v případě, že bude odlišná 
od adresy trvalého bydliště nebo sídla, uvedenou v bodě 3. této nabídky 
 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů tímto uděluji statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz souhlas ke zpracování svých osobních údajů v souvislosti se zpracováním mé nabídky účastníka výběrového řízení na prodej 
volných jednotek. 


