II.B Označení práv, která mají být zapsána do katastru nemovitostí k bytům a nebytovým prostorům
Navrhuje se
vklad

výmaz vkladem
vlastnického práva
zástavního práva

zástavního práva

podzástavního práva

podzástavního práva

práva odpovídajícího věcnému břemeni

práva odpovídajícího věcnému břemeni

předkupního práva s účinky věcného práva

předkupního práva s účinky věcného práva

Uveďte stručný popis práva podle předložené listiny. Při označování osob, kterým právo svědčí, můžete využít pořadová čísla z části I. formuláře.
V případě vlastnického práva uveďte zejména jeho nabyvatele, a dále zda jsou byty nebo nebytové prostory nabývány k celku nebo do podílového
spoluvlastnictví včetně výše spoluvlastnického podílu, zda jsou nabývány do společného jmění manželů nebo do jiného majetkového společenství
manželů podle cizího práva atd. V případě pozemků ve spoluvlastnictví vlastníka bytu nebo nebytového prostoru, které jsou uvedeny v prohlášení
vlastníka nebo byly převedeny podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, uveďte výši
příslušného spoluvlastnického podílu, který přísluší k vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru a je tudíž také předmětem převáděného, zřizovaného
nebo rušeného práva spolu s jednotkou.
Pokud spolu s vlastnickým právem pro Českou republiku, kraj, obec či podílníky podílového fondu vzniká další oprávnění, uveďte, o jaké oprávnění se
jedná a pro koho vzniká (např. příslušnost hospodařit s majetkem státu, hospodaření příspěvkové organizace se svěřeným majetkem obce či kraje ...).
V případě zástavního/podzástavního práva označte pohledávky, k jejichž zajištění je zřizováno, a osobu zástavního věřitele.
V případě věcného břemene uveďte obsah a rozsah oprávnění, dobu trvání a označte oprávněnou osobu.
V případě předkupního práva uveďte dobu trvání a označte oprávněnou osobu.

k následujícím bytům nebo nebytovým prostorům vymezeným jako jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. (dále jen „jednotky“):
Jednotku označte jejím číslem uvedeným na výpisu z katastru nemovitostí. V případě, že se jedná o nebytový prostor, uveďte rovněž jeho
pojmenování podle rozhodnutí stavebního úřadu nebo projektové dokumentace (např. garáž, dílna, provozovna, ateliér, ubytovací jednotka, sklad,
prodejna, kancelářské prostory, apod.).
Jedná-li se o rozestavěnou jednotku, uveďte v položce „údaj o rozestavěnosti“ text „rozestav.“, jinak tuto položku nevyplňujte.
číslo jednotky
č.p./č.ev.*) /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

pojmenování nebytového prostoru

údaj o rozestavěnosti

číslo jednotky

pojmenování nebytového prostoru

č.p./č.ev.*) /

údaj o rozestavěnosti

/
/
/
/
/
/
/
/

v domě
Pokud se nakládá s jednotkami v různých domech, použijte pro jednotky z každého jednoho domu samostatnou přílohu.
Dům označte údaji o části obce a všech číslech popisných či evidenčních, která mu byla přidělena.
V případě rozestavěného domu uveďte namísto údaje o části obce údaj o rozestavěnosti (rozestav.)
část obce

č.p./č.ev.*)

postaveném na pozemku
Pozemky, na kterých je dům postaven, označte parcelním číslem a názvem katastrálního území. Pokud se pozemky nacházejí v tomtéž katastrálním
území, uveďte název katastrálního území pouze na prvním řádku.
Pokud se jedná o katastrální území se dvojí číselnou řadou parcel a na listu vlastnictví je před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st.“,
uveďte parcelní číslo včetně této zkratky.
katastrální území

parcelní číslo

parcelní číslo

parcelní číslo

parcelní číslo

a k následujícím pozemkům:
Pozemky ve spoluvlastnictví vlastníka jednotky, které jsou uvedeny v prohlášení vlastníka nebo byly převedeny podle § 60a zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Pozemky, které jsou ze zákona spojeny s jednotkou, označte parcelním číslem a názvem katastrálního území. Pokud se pozemky nacházejí v tomtéž
katastrálním území, uveďte název katastrálního území pouze na prvním řádku.
Pokud se jedná o katastrální území se dvojí číselnou řadou parcel a na listu vlastnictví je před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st.“,
uveďte parcelní číslo včetně této zkratky.
katastrální území

*) Nehodící se škrtněte.

parcelní číslo

parcelní číslo

parcelní číslo

parcelní číslo

