
l|.A označení práv, která mají být zapsána do katastru nemovitostí ke stavbám a pozemkům

Navrhuie se

vklad výmaz vkladem

tr
tr

vIastnického oráva

zástavního oráva ! zástavního oráva

! podzástavního práva tr podzástavnÍho práva

! práva odpovídajícího věcnému břemeni n práva odpovídajícího věcnému břemeni

! předkupního práva s účinky věcného práva T předkupního práva s účinky věcného práva

Uvedte stručný popis práva pod|e před|ožené |istiny. Při označování osob, kterým právo svědčí' můŽete vyuŽít pořadováčís|az části |. Íormu|áře.
V případě V|astnického práva uvedte zejména jeho nabyvate|e' a dá|e zda jsou nemovitosti nabývány k ce|ku nebo do podí|ového spo|uv|astnictvÍ
včetně výše spo|uv|astnického podí|u' zda .jsou nemovitosti nab1ivány do společného jmění manže|ů nebo do jiného majetkového společenství
manŽe|ů pod|e cizího práva atd.
Pokud spolu s v|astnickým právem pro Českou repub|iku, kraj, obec či podí|níky podí|ového Íondu vzniká da|ší oprávnění, uved'te, o jaké oprávnění se
jedná a pro koho vzniká (např. přís|ušnost hospodařit s majetkem státu' hospodaření příspěvkové organizace se svěřeným majetkem obce či kraje ''.).
V přÍpadě zástavního/podzástavního práVa označte pohledávky' k jejichŽ zajištění je zřizováno, a osobu zástavního věřite|e.
V případě věcného břemene uvedte obsah a rozsah oprávnění, dobu trvání a označte oprávněnou osobu nebo oprávněnou nemovitost.
V případě předkupního práva uved'te dobu trvání a označte oprávněnou osobu.

k následujícím nemovitostem:
Stavby:
Uveďte, o jaký typ stavby se jedná - zda jde o budovu (bud.), rozestavěnou budovu (rozestav.) nebo o vodní dílo (v. dí|o).
Budovu označte čís|em popisným nebo evidenčním a údajem o části obce. Pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřidě|uje' uvedte pouze
namísto části obce způsobjejího využití. Dá|e budovu označte údaji o pozemku (všech pozemcích)' na kterém je budova postavena.
Rozestavěnou budovu označte údaji o pozemku (všech pozemcích)' na němŽ ie rozestavěna, a označením, Že se.jedná o rozestavěnou budovu (typ).
Vodní dí|o označte údaji o pozemku (všech pozemcích), na němŽ je postaveno, a způsobem jeho vyuŽití.
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Pozemky:
Pozemky označte parce|ním čís|em a názvem katastrá|ního území.
katastrálního území pouze na prvním řádku.
Pokud se jedná o katastrá|ní území se dvo|í číse|nou řadou parce| a
uvedte oarce|ní čís|o včetně této zkratkv.

Pokud se pozemky nacházejí v tomtéž katastrá|ním území, uved'te název

na |istu v|astnictví je před parce|ním čís|em pozemku uvedena zkratka ',st...,

Jedná-|i se o pozemek ve zjednodušené evidenci, uved'te v po|oŽce ''údaje dřívější pozemkové evidence.' údaj o původu jeho parce|ního čís|a, a to
zkratkou EN pro původ ,,evidence nemovitostí.., PK pro původ ,,pozemkový katastť. a GP pro původ ,,přídě|ový p|án nebo jiný podk|ad,.. V případě, Že
předmětný pozemek byl v minu|osti dotčen změnou hranice katastrá|ního území, uveďte zde rovněŽ název původního katastrá|ního území, ze kterého
jeho parce|ní čís|o pochází.
Jedná-li se o nově zapisovaný pozemek pod|e geometrického p|ánu, uved'te také čís|o tohoto geometrického plánu.
Jedná.|i se o dí| pozemku pod|e geometrického p|ánu, uvedte za parce|ním čís|em |omítko a označení přís|ušného dí|u písmenem ma|é abecedy.

katastrá|ní území parce|ní čís|o údaje dřívější pozemkové evidence čís|o geom. p|ánu

-) Nehodící se škrtněte.


