
ČÚZK 6.87 – 2005  List :  

Návrh na vklad práva k nemovitosti 
do katastru nemovitostí 

 

Katastrálnímu úřadu pro   

katastrální pracoviště  

počet příloh:     
 

 
 

Navrhuji vklad1) 

 
v souladu s obsahem 
přiložené listiny13):  
  

k následujícím nemovitostem: 

Katastrální území:  
 
Pozemky 

parcela  

 KN / ZE3) druh4) kmenové č. / podlomení původní katastrální území 2) spoluvlastnický podíl 1) LV5) 

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   

   /    /   
Další pozemky jsou uvedeny na přiloženém formuláři „Příloha A – Seznam pozemků“ - ano*) 35) - ne*), který je součástí tohoto návrhu. 

Část obce: 6) 
 

Budovy 7) 

budova7) na parcele7)  

typ22) č.p./č.e.*) zp. využití23) druh4) kmenové č. podlomení spoluvlastnický podíl 1) LV5) 

     /   /   

     /   /   

     /   /   

     /   /   

     /   /   

     /   /   

     /   /   
Další budovy jsou uvedeny na přiloženém formuláři „Příloha B – Seznam budov“ -  ano*) 35) - ne*), který je součástí tohoto návrhu.  
*)nehodící se škrtněte 

 



    
  
 

Účastníci řízení:  25)  

8)  9)  příjmení nebo název organizace jméno titul před  titul za RČ / IČ 

          

ulice  č.p./č.e.*) č.or. část obce 

     

městská část (obvod) obec 
  

PSČ  telefon10)  e-mail10)     SJM 36) spoluvlastnický podíl k nemovitostem 15) 

       /  

 datum  podpis 

osoba (osoby)  jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu     

příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce

  

  

  
 podpis podpis razítko organizace 

8)  9)  příjmení nebo název organizace jméno titul před  titul za RČ / IČ 

          

ulice  č.p./č.e.*) č.or. část obce 

     

městská část (obvod) obec 
  

PSČ  telefon10)  e-mail10)     SJM 36) spoluvlastnický podíl k nemovitostem 15) 

       /  

 datum  podpis 

osoba (osoby)  jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu     

příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce

  

  

  
 podpis podpis razítko organizace 

8)  9)  příjmení nebo název organizace jméno titul před  titul za RČ / IČ 

          

ulice  č.p./č.e.*) č.or. část obce 

     

městská část (obvod) obec 
  

PSČ  telefon10)  e-mail10)     SJM 36) spoluvlastnický podíl k nemovitostem 15) 

       /  

 datum  podpis 

osoba (osoby)  jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu     

příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce

  

  

  
 podpis podpis razítko organizace 



    
  
 

8)  9)  příjmení nebo název organizace jméno titul před  titul za RČ / IČ 

          

ulice  č.p./č.e.*) č.or. část obce 

     

městská část (obvod) obec 
  

PSČ  telefon10)  e-mail10)     SJM 36) spoluvlastnický podíl k nemovitostem 15) 

       /  

 datum  podpis 

osoba (osoby)  jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu     

příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce

  

  

  
 podpis podpis razítko organizace 

8)  9)  příjmení nebo název organizace jméno titul před  titul za RČ / IČ 

          

ulice  č.p./č.e.*) č.or. část obce 

     

městská část (obvod) obec 
  

PSČ  telefon10)  e-mail10)     SJM 36) spoluvlastnický podíl k nemovitostem 15) 

       /  

 datum  podpis 

osoba (osoby)  jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu     

příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce

  

  

  
 podpis podpis razítko organizace 

Další účastníci jsou uvedeni na formuláři „Příloha D – Seznam účastníků řízení “ -   ano*) 35)  - ne*), který je součástí tohoto návrhu. 

*) nehodící se škrtněte 

Přílohy 31) :  
  
  
  
  
  
  
  
Místo pro nalepení kolku 

 


