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|istiny.Při označováníosob, kterýmprávo svědčí'můŽetevyuŽítpořadováčís|azčásti|.Íormu|áře.
Uvedte stručnýpopis práva pod|epřed|ožené
práva uvedte zejménajeho nabyvate|e'a dá|e zda jsou nemovitostinabývány k ce|ku nebo do podí|ového
spo|uv|astnictvÍ
V případěV|astnického
podí|u'zda .jsou nemovitostinab1iványdo společnéhojmění manže|ůnebo do jiného majetkovéhospolečenství
včetněvýše spo|uv|astnického
manŽe|ůpod|ecizíhopráva atd.
podí|ového
Íonduvzniká da|šíoprávnění,uved'te,o jakéoprávněníse
Pokud spolu s v|astnickýmprávem pro Českourepub|iku,kraj,obec čipodí|níky
jedná a pro koho vzniká (např.přís|ušnost
hospodařits majetkemstátu' hospodařenípříspěvkovéorganizacese svěřeným majetkemobce čikraje ''.).
je zřizováno,a osobu zástavníhověřite|e.
práVa označtepohledávky'k jejichŽzajištění
V přÍpadězástavního/podzástavního
V případěvěcnéhobřemene uvedte obsah a rozsah oprávnění,dobu trvánía označteoprávněnouosobu nebo oprávněnounemovitost.
V případěpředkupníhopráva uved'tedobu trvánía označteoprávněnouosobu.

k následujícímnemovitostem:
Stavby:
neboo vodnídílo(v.dí|o).
budovu(rozestav.)
Uveďte,o jakýtypstavbyse jedná- zda jde o budovu(bud.),rozestavěnou
popisnýmneboevidenčním
budověnepřidě|uje'
uvedtepouze
o částiobce.Pokudse číslopopisné
ani evidenční
Budovuoznačte
čís|em
a údajem
je budovapostavena.
využití.
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o pozemku(všechpozemcích)'
jehovyuŽití.
na němŽje postaveno,
Vodnídí|ooznačte
a způsobem
údajio pozemku(všechpozemcích),
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Pozemky:
území.Pokud se pozemky nacházejí v tomtéžkatastrá|nímúzemí,uved'te název
Pozemkyoznačteparce|ním
čís|em
a názvem katastrá|ního
pouzena prvním
řádku.
katastrálního
území
řadouparce|a na |istuv|astnictvíje před parce|nímčís|empozemku uvedena zkratka ',st...,
Pokudse jedná o katastrá|ní
území
se dvo|íčíse|nou
včetně
uvedteoarce|ní
čís|o
tétozkratkv.

pozemkovéevidence.'údajo původujeho parce|níhočís|a,a to
Jedná-|ise o pozemek ve zjednodušenéevidenci, uved'tev po|oŽce''údajedřívější
p|án nebo jiný podk|ad,..
V případě,Že
PK pro původ,,pozemkovýkatastť.a GP pro původ,,přídě|ový
zkratkouEN pro původ,,evidencenemovitostí..,
katastrá|ního
předmětnýpozemek byl v minu|ostidotčenzměnou hranice katastrá|ního
území,ze kterého
území,uveďte zde rovněŽnázev původního
jeho parce|níčís|opochází.
tohotogeometrickéhoplánu.
Jedná-li se o nově zapisovanýpozemek pod|egeometrickéhop|ánu,uved'tetakéčís|o
dí|upísmenemma|éabecedy.
Jedná.|ise o dí|pozemku pod|egeometrickéhop|ánu,uvedte za parce|nímčís|em|omítkoa označenípřís|ušného
katastrá|níúzemí
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