l|.B označenípráv, která majíbýt zapsána do katastrunemovitostík bytůma nebytovýmprostorům
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Uvedle stručnýpopis práva pod|epřed|oŽené
|istiny.Při označováníosob, kterýmprávo svědčí,můŽetevyuŽítpořadováčís|azčásti|.formu|áře.
V případěvlastnickéhopráva uvedte zejménajeho nabyvatele,a dále zda .jsoubyty nebo nebytovéprostorynab1iványk ce|ku nebo do podí|ového
jmění manŽelůnebo do jinéhomajetkovéhospo|ečensfuí
podí|u'zda jsou nabývány do spo|ečného
včetněvýše spoluv|astnického
spo|uv|astnictví
manŽe|ůpod|e cizího práva atd. V případěpozemkůVe spo|uv|astnictví
V|astníkabytu nebo nebytovéhoprostoru,kteréjsou uvedeny v proh|ášení
vlastníkanebo by|ypřevedeny pod|e $ 60a zákona č' 21912000Sb., o majetkuČeskérepublikya jejímvystupovánív právníchvztazích,uvedte r4Íši
přís|ušného
podí|u,kterýpřís|uší
spo|uv|astnického
k V|astnictví
bytu nebo nebytovéhoprostorua je tudíŽtaképředmětempřeváděného,zřizovaného
nebo rušenéhopráva spo|us jednotkou.
podílového
Pokud spo|us v|astnickýmprávem pro Českourepub|iku,kraj,obec čipodí|níky
fondu vzniká da|šíoprávnění,uvedte,o jakéoprávněníse
jedná a pro koho vzniká (např.přís|ušnost
hospodařits majetkemstátu, hospodařenípříspěvkovéorganizacese svěřeným majetkemobce čikraje...).
je zřizováno,a osobu zástavníhověřite|e.
práva označtepoh|edávky'k jejichŽzajištění
V případězástavního/podzástavního
V případěvěcnéhobřemene uvedte obsah a rozsah oprávnění,dobu trvánía označteoprávněnouosobu.
V případěpředkupníhopráva uvedte dobu trvánía označteoprávněnouosobu.

k násIedujícím bytům nebo nebýovým prostorům vymezeným jako jednotky podle zákona č.7211994 Sb. (dále jen ,jednotky,.):
Jednotku označtejejím čís|emuvedeným na výpisu z katastru nemovitostí.V případě' Že se jedná o nebytový prostor, uvedte rovněŽ jeho
pojmenovánípod|e rozhodnutístavebnÍhoúřadu nebo projektovédokumentace(např' garáž,dí|na,provozovna' ate|iér,ubytovacíjednotka,sklad,
prodejna,kance|ářsképrostory,apod').
jinak tuto po|oŽkunevyp|ňujte.
Jedná-|ise o rozestavěnoujednotku,uvedle v po|oŽce,,Úda'io rozestavěnosti'.
text ,,rozestav'..'
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v domě
Pokud se nak|ádás jednotkamiv různýchdomech, pouŽijtepro jednotkyzkaŽdéhojednoho domu samostatnoupřílohu.
Důmoznačteúdajio částiobce a všechčís|ech
popisnýchčievidenčních,
která mu by|apřidělena.
V případě rozestavěnéhodomu uved'tenamísto údajeo částiobce údajo rozestavěnosti (rozestav.)

částobce

č.p./č.ev.-)

postavenémna pozemku
Pozemky, na kterýchje důmpostaven,označteparce|nímčís|ema názvem katastrálníhoúzemíPokud se pozemky nacházejív tomtéŽkatastrá|ním
území,uvedte název katastrá|ního
územípouze na prvnímřádku.
Pokud se jedná o katastrá|níúzemíse dvojíčíse|nouřadou parce| a na |istuvlastnictvíje před parce|nímčís|empozemku uvedena zkratka ,,st...,
uved'teparce|níčíslovčetnětétozkratkv.
katastrá|níúzemí

parceIníčísIo

parceIníčísIo

parce|ní
čís|o

parce|níčís|o

pozemkům:
a k nás|edujícím
jednotky,kteréjsouuvedenyv proh|áŠení
PozemkyVe spo|uvlastnictví
v|astníka
v|astníka
neboby|ypřevedenypod|e$ 60a zákona
č.21912000
Sb.,o majetkuČeské
republiky
a jejímVystupování
v právníchvztazích
Pozemky, kteréjsou zezákona spojeny s jednotkou,označteparce|nímčís|ema názvem katastrá|ního
území.Pokud se pozemky nacházejíVtomtéž
katastrálnímúzemí,uved'tenázev katastrá|ního
územípouze na prvnímřádku.
Pokud se jedná o katastrá|níúzemíse dvojíčíse|nouřadou parce| a na listu V|astnictví
je před parce|nímčíslempozemku uvedena zkratka ,,st'..,
uved'teparce|níčís|o
včetnětétozkratkv.

katastrá|ní
území
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Nehodícíse škrtněte.
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čísIo
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parce|ní
číslo

parceInÍčísIo

