
Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí 
podle § 4 zákona č. 265/1992 Sb.

Spisová značka
vyplní katastrální úřad

Určeno:
Katastrálnímu úřadu pro Katastrální ú řad pro hlavní m ěsto Prahu
Katastrální pracoviště Katastrální pracovišt ě Praha

I. Údaje o ú častnících řízení – právnických osobách

pořadové 
číslo název právnické osoby identifikační číslo osoby

1 Městská část Praha 10 63941

Adresa sídla

ulice č.p. č.orient. část obce

Vršovická 1429 68          
PSČ obec stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)

10000 Praha          
ID datové schránky (je-li z řízena)

         

Adresa pro doru čování, pokud je odlišná od adresy sídla

fyzická osoba jednající za ú častníka řízení (přímo nebo na základ ě plné moci)

příjmení, jméno, příp. jména, funkce razítko (pokud je právnická osoba používá)

Mgr. David Ekstein, vedoucí odboru majetkoprávního Ú řadu m. č. 
Praha 10          
         
podpis

II.B Označení práv, která mají být zapsána do katastru nemovi tostí k byt ům a nebytovým prostor ům

Navrhuje se

vklad

vlastnického práva
zástavního práva
podzástavního práva
práva odpovídajícího věcnému břemeni

předkupního práva s účinky věcného práva

výmaz vkladem

zástavního práva
podzástavního práva
práva odpovídajícího věcnému břemeni

předkupního práva s účinky věcného práva

Návrh na vklad vlastnického práva k jednotkám v níž e označeném dom ě dle prohlášení vlastníka p řipojeného k 
tomuto návrhu. 



k následujícím byt ům nebo nebytovým prostor ům vymezeným jako jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb.(dále jen „jednotky“):
číslo jednotky

č.p.
pojmenování nebytového prostoru údaj o rozestavěnosti

1749 / 01                   

1749 / 02                   

1749 / 03                   

1749 / 04                   

1749 / 05                   

1749 / 06                   

1749 / 07                   

1749 / 08                   

1749 / 09                   

1749 / 10                   

1749 / 11                   

1749 / 12                   

1749 / 13                   

1749 / 14                   

1749 / 15                   

1749 / 16                   

1749 / 17                   

1749 / 18                   

1749 / 19 jiný nebytový prostor - archiv          

1749 / 20 jiný nebytový prostor - kancelá ř          

1749 / 21 jiný nebytový prostor - kancelá ř          

1749 / 22 jiný nebytový prostor - sklad          
v dom ě

část obce Záběhlice

č.p. 1749
postaveném na pozemku

katastrální území parcelní číslo parcelní číslo parcelní číslo parcelní číslo

Záběhlice 201                            
a k následujícím pozemk ům:
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.

katastrální území parcelní číslo parcelní číslo parcelní číslo parcelní číslo

Záběhlice 201                            

III. Sdělení pro katastrální ú řad

Kontaktní údaje:

Poř. číslo

účastníka ID datové schránky e-mail telefon

1          office@pavlok.cz 224210842
Další sd ělení:

V případě pot řeby kontaktovat právního zástupce m ěstské části Praha 10 JUDr. Jana Pavloka, kontakty viz 
výše. 

IV. Listy formulá ře (při použití elektronického formulá ře se nevypl ňuje)

Počet samostatných listů formuláře:
Část I. Údaje o účastnících řízení – fyzických osobách – pokračování -----
Část I. Údaje o účastnících řízení – právnických osobách – pokračování -----
Část II.A – Označení práv, která mají být zapsána do katastru nemovitostí ke stavbám a pozemkům -----
Část II.B – Označení práv, která mají být zapsána do katastru nemovitostí k bytům a nebytovým 
prostorům

-----



V. Přílohy návrhu na vklad

Stručný název přílohy: v počtu:

prohlášení vlastníka 3


