Spisová značka
vyp|ní
katastrá|ní
úřad

Určeno:
Katastrá|nímu
Úřadupro
Katastrá|n
ípracoviště

l'

řízení. fyzických osobách
Úa4e o účastnících

pořadové
čís|o
oříimení
titu|před

tmeno. ono. tmena

titu|za

Adresa místatrvaléhopobytu
u|ice
PSC

datum narození(nebv|o-|i
ořidě|enorodnéčís|o)

rodnéčíslo

č'p./č'ev.*)
č.orient. částobce
stát (Wp|ňteoouze V oříoaděcizíhostátu)

obec

pokudje odlišnáod adresymístatrva|ého
pobytu
Adresa pro doručování,
u|ice
PSC

č'p./č.ev.*) č'orient'

částobce

obec

příjmení
a jménozástupce,pokudje účastník
zastoupen

podpis navrhovate|e/zástupce*)

pořadové
čísIo
oříimení

tmeno.ono. tmena

titu|před

titu|za

(nebv|o-|i
přidělenorodnéčís|o)
datumnarození

rodnéčís|o

pobytu
Adresa místatrva|ého
ulice

PsČ

.

č.p./č.ev.*)č.orient.

obec

částobce
stát (vyp|ňtepouze V případěcizíhostátu)

pokudje od|išná
pobytu
Adresa pro doručování,
od adresymístatrva|ého
č.p'lč.ev.*) č.orient'

u|ice
PSČ

oDec

příjmenía jménozástupce, pokud ie účastník
zastoupen

-)

částobce

Nehodícíse škrtněte

podpis navrhovatele/zástupce*)

pořadové
ěís|o
nříimení
titu|před

iméno nřín iména

titulza

Adresa místatrvaléhopobytu
u|ice
PsČ

přidě|enorodnéčís|o)
datum narození(nebv|o.|i

rodnéčíslo

č.p./č.ev.*)
č.orient. částobce
stát (Wp|ňtepouze V případě cizího státu)

obec

pokudje od|išná
pobytu
Adresa pro doručování,
od adresymístatrva|ého
č.p./č.ev'")
č.orient. částobce
u|ice
PsČ

ooec

zastoupen
oříimenía iménozástuoce. ookud ie účastník

podpis navrhovatele/zástupce*)

pořadové
ěís|o
nříimení

t m e n o _o n o - t m e n a

titu|před

titu|za

Adresa místatrvaléhopobytu
u|ice
PsČ

(nebv|o-li
přidě|eno
rodnéčís|o)
datumnarození

rodnéčís|o

č.p./č'ev'")
č.orient. částobce
stát (vyp|ňtepouze V případě cizího státu)

obec

pobytu
Adresa pro doruěování,pokudje od|išná
od adresymístatrva|ého
č.p./č.ev.*)č.orient.

u|ice

PsČ

částobce

ooec

příimení
zastoupen
a iménozástupce,pokudje účastník

podpis navrhovate|e/zástupce-)

pořadové
příimení
číslo

lmeno.pnp. tmena

titulza

titu|ořed

Adresa místatrvaléhopobytu
u|ice
PSC

přidě|enorodnéčís|o)
datum narození(neby|o-|i

rodnéčís|o

obec

č.p./č.ev.*)
č.orient. částobce
stát (wp|ňteoouze V oříoaděcizíhostátu)

pobytu
Adresa pro doruěování,pokudje odlišnáod adresymístatrva|ého
č.p./č.ev.*)
č.orient. částobce
u|ice

PsČ

ooec

příjmení
zastoupen
a jménozástupce,pokudje účastník

podpis navÍhovate|e/zástupce-)

l.

Úaaje o účastnících
řízení- právnických osobách

pořadové
čislo
název právnickéosoby/organizační
s|oŽkystátu*)

identifikační
čísIoosobv

Adresa sídla
ulice
PSC

č.p./č.ev.*) č.orient. částobce

stát ryplňte
oouzev oříoaděcizíhostátu)

obec

ID datovéschránkv íie-lizřízena)

pokudje od|išná
Adresa pro doručování,
od adresysíd|a
u|ice

PsČ

č.o'lč.ev.-) č.orient. částobce
obec

tyzická osoba jednající
za účastníka
řízení(přímonebona zák|aděp|némoci)
jméno'příp.jména'funkce
příjmenÍ'

razítko(pokudje právnická osoba používá)

podpis

pořadové
číslo

název právnickéosobv/oroanizační
s|oŽkystátu*)

identiÍikační
čísIoosobv

Adresa sídla
u|ice

PsČ

č.p./č.ev.-) č'orient'

částobce
stát (WDlňteDouzeV oříoaděcizíhostátu)

obec

lD datovéschránkv(ie-|izřízena)

pokudje odlišná
Adresapro doručování,
od adresysídla
u|ice

PsČ

č.p./č.ev.-) č.orient. částobce
oDec

tyzická osoba jednajícíza účastníkařízení(přímonebo na zák|adě p|némoci)
jméno'příp.jména,
příjmení'
Íunkce

podpis

(pokudje právnickáosobapouŽívá)
razítko

lI|. Sdělenípro katastrá|níúřad
Kontaktní údaje:
je nepovinné.
Zde mŮŽeteuvéstúdaje,kterév případěpotřeby urych|íVaše kontaktovánía řešenípřípadnéhoprob|ému.Uvedeníkontaktníchúdajů
Pokud zároveň Žádáte i o bezp|atnézas|áníinformaceo tom, Že navrhovanývk|adbyl proveden,na některýz kontaktníchúdajů(e-mai|'te|efon),
po|e před tímtoúdajem.
vyjádřetetuto skutečnostzaškrtnutím
Poř. čís|o
účastníka|D datovéschránkv

e.mail

telefon
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Dalšísdělení:

|V. Listy Íormu|áře
Početsamostatnýchlistůformuláře:
_Íyzických
Častt. Úoajeo účastnících
řízení
osobách- pokračování
_ právnických
Častt. Úoaie o účastnících
řízení
osobách- pokračování
Časttt.R_ označenípráv, která majíbýt zapsána do katastrunemovitostíke stavbám a pozemkům

práv,kterámajíbýtzapsánado katastrunemovitostí
Časttt.g_ označení
prostorům
k bytůma nebytovým

V. Pří|ohynávrhu na vklad
Struěnýnázev pří!ohy:

v počtu:

