
Katastrální úřad:

Ke sp.zn.:

Katastrální pracoviště:

Navrhovatel:

rodné číslo:

bytem:

Účastník řízení:

rodné číslo:

bytem:

bytové jednotky č.:

Podpis účastníka:

nacházející se ve stavbě/budově č.p.:

v části obce: obci:

na parcele p.č.: v katastrálním území:

spolu se spoluvl. podílem na společných částech budovy ve výši: spolu se spoluvlast. podílem na pozemku pod budovou ve výši:

Vyjádření k náVrhu na Vklad práVa do katastru nemoVitostí 
s náVrhem na zamítnutí náVrhu

Ve prospěch účastníka řízení je v katastru nemovitostí zapsáno právo

k nemovitým věcem, a sice:

Účastník je v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník nemovitých věcí, a sice:

U nadepsaného katastrální pracoviště je pak na základě návrhu shora uvedeného navrhovatele pod výše uvedenou 
spisovou značkou ve vztahu k nemovitým věcem vedeno řízení o návrhu na provedení vkladu práva:

Účastník nesouhlasí s provedením navrhovaného vkladu práva, když má za to, že provedení vkladu práva brání tyto skutečnosti:

Svá tvrzení přitom účastník prokazuje těmito důkazy:

na základě Výše uVedených skutečností proto 
Účastník naVrhuje, aby byl náVrh na Vklad práVa 

do katastru nemoVitostí zamítnut.
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