
KUPNÍ SMLOUVA 

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1) Pan Vladimír DŮVĚŘIVÝ, bytem Hornosecká 18, Praha 9, 190 00, rč. , dále strana 
kupující

a

2) Obec DOKLADOV, IČ: 00512020, SE SÍDLEM Hornolubská 53, 283 41 Dokladov, zastoupena 
panem Oldřichem PILNÝM, starostou obce, dále strana prodávající 

tuto 

kupní smlouvu

I.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 11008/21 o výměře 779 m2, 
zapsané na LV č. 667 pro katastrální území obec Dokladov u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Praha východ. 

II.

Prodávající prodává touto kupní smlouvou kupujícímu pozemkovou parcelu č. 11008/21 o výměře 779 
m2, v k.ú. Dokladov za dohodnutou kupní cenu ,- slovy korun
českých. Strana kupující tuto nemovitost za tuto cenu kupuje a přebírá do svého vlastnictví. 

 

KUPNÍ SMLOUVA 

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1) Pan Vladimír DŮVĚŘIVÝ, bytem Hornosecká 18, Praha 9, 190 00, rč. 740608/6558, dále strana 
kupující

a

2) Obec DOKLADOV, IČ: 00512020, SE SÍDLEM Hornolubská 53, 283 41 Dokladov, zastoupena 
panem Oldřichem PILNÝM, starostou obce, dále strana prodávající 

tuto 

kupní smlouvu

I.

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 11008/21 o výměře 779 m2, 
zapsané na LV č. 667 pro katastrální území obec Dokladov u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Praha východ. 

II.

Prodávající prodává touto kupní smlouvou kupujícímu pozemkovou parcelu č. 11008/21 o výměře 779 
m2, v k.ú. Dokladov za dohodnutou kupní cenu 1.5000,000,- slovy Jedenmilionpětsettisíc korun
českých. Strana kupující tuto nemovitost za tuto cenu kupuje a přebírá do svého vlastnictví. 

 

Vyzkoušejte řešení na administraci smluv a další agendy od společnosti Canon. 
Výběr vhodných dokumentových skenerů a 45denní verze eCopy ZDARMA!

uživatelem Oldřich Pilný, 9:20, 31/3/2015

Kontaktujte nás:

 
 
 

      

      

      

Návrh zákona o registru smluv předpokládá, že by údaje měly být zveřejňovány v datovém formátu umožňujícím vyhledávání v textu. Způsob konverze do strojově 
čitelné formy však už předkladateli řešen není. Stejně tak není řešena administrativní (a fi nanční) zátěž s těmito úkony spojená. Předkládaný návrh navíc stanoví, že 
za smlouvu se považují i přílohy a smluvní nebo obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy.  Zdroj: epravo.cz

�P�Á�NĚ
Je�no�u��� ��lád��� .

Če�k� po�p�r�.

Ci���v� dat� js�� � ����e�� .

S������� ���k�� O�R .

E�it�va����� f��má�.

Čas��� � a����is�ra����� n�ro���.Vys�k� ���b�vos� � ����k� po�k����� d�����n��.
R���k� z�rá��, ���pa��� �����i�� �bs���.
N��la�� n� ��r��� �r�����. 
B�� m��nos�� d�l�� e�ita�� ��x��. 

��A�NĚ

vanysek
Text napsaný psacím strojem

vanysek
Text napsaný psacím strojem
Canon Business CentrumFlamy Pardubice a.s.Salavcova 154, 53351 Pardubice

vanysek
Text napsaný psacím strojem
flamy@flamy.com

vanysek
Text napsaný psacím strojem
+420 466 614 555

vanysek
Text napsaný psacím strojem

vanysek
Text napsaný psacím strojem

vanysek
Text napsaný psacím strojem

vanysek
Text napsaný psacím strojem
www.flamy.com

vanysek
Text napsaný psacím strojem


