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I. Údaje o účastnících řízení - fyzic
pořadové
čisto

přijmeni

1

Nachtigal

titul před

:

obácJľ,1/
--

?h
-

-

•I

jméno, příp. druhé jméno

Petr

titul za

rodné číSlo

datum narozeni

8202192735

19. 2. 1982

Adresa místa trvalého pobytu (není-li povolen, adresa bydliště)
ulice

Čp.

Alšova

693

Psč

obec

44101

Podbořany

Č.orient.

typ a číslo elektronicky čitelného identif. dokladu

část obce (v Praze název katastrálního území)

městský obvod v Praze

oříjmeni a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen

pořadové
číslo

příjmení

2

Zemanová

titul před

I

‚‚

podpis navrhovatele

jméno, příp. druhé jméno

titul za

Kateřina
rodné číslo

datum narozeni

9554182638

18. 4. 1995

typ a číslo elektronicky čitelného identif. dokladu

Adresa místa trvalého pobytu (neni-li povolen, adresa bydliště)
ulice

čp.

Alšova

693

Psč

obec

44101

Podbořany

č.orient.

část obce (v Praze název katastrálního území)

městský obvod v Praze

říjmeni a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen

podpis navrhovatele

pořadové
číslo

přijmeni

jméno, přip. druhé jméno

3

Nachtigal

Pavel

titul před

titul za

rodné číslo

datum narozeni

5410172394

17. 10. 1954

typ a číslo elektronicky čitelného identit, dokladu

Adresa místa trvalého pobytu (není-li povolen, adresa bydliště)
ulice

čp.

Kpt. Nálepky

9Q5

Psč

obec

44101

Podbořany

Č.orient.

část obce (v Praze název katastrálního území)

Podbořany
městský obvod v Praze

příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen

podpis navrhovatele

I
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ll.A Označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkúm a právu stavby
Navrhuje se vklad vlastnického práva
pro: Kateřina Zemanová (RČ: 95541826
knásledujjcjm nemovitostem:

budova s č.
POIiSflým

lna pozemku

Část obce

693

Podbořany
f

katastrální území

parcelní číslo

Podbořarn

katastrální území

Iparcelni oslo

Podbořany

549

úd, le dřívější pozemkové evidence

213/2500

Čí510 geom.
plánu

549

spOlu.

I spoiuvi. podíl

21 3/25Ób

ll.B Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů
Navrhuje se vklad vlastnického práva
pro: Kateřina Zemanová (RČ: 9554182638
k následujícím jednotkám:
číslo jednotky
c.p.,

693/1

—lzpusob využití

podii na Společných Částech
domu, který náleží k jednotce

byt

Část obce

c.p.

Iiii

1852/10000

v budově

podii na jednotce

Podbořan«
693
-

postavené na pozemku
katastrální území

parcelní číslo

Podbořany

549

aknásledujícím pozemkům:
katastrální území

Podbořany

ID návrhu: 3782034

parcelní číslo

549

parcelní Číslo

údaje dřívější pozemkové evidence

číslo

Iparcelní číslo

plánu jspoluvl. podíl (může být

213/2500

2/3

Verze aplikace: 2.2.9.src#92778

1avrhuje se vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni

ĺ

‚I

pro: Petr Nachtigal (RČ: 8202192735)
obsah: Právo doživotního, bezplatného a nezkráceného
užívání, resp. spoluužívání veškerých
převáděných nemovitostí, tj. bytové jednotky Č. 693/1 v 1
s podílem o velikosti 852/10000 na této budově Čp. 693 v udově Čp. 693 stojící na stpČ. 549 v Podbořanech
Podbořanech a podílem o velikosti 852/10000 na
stpČ. 549 v Podbořanech, s právem užívání veškerého pi
řÍslušenství
těchto nemovitostí, s právem
volného přístupu a odstupu ke všem vyhrazeným místůr
n a místnostem, jakož i s právem přijímat
návštěvy příbuzných a přátel a to v kteroukoliv dobu, tot
:o právo se pro oprávněného Petra Nachtigala
zřizuje bezúplatně a bude váznout na uvedených nemov
itostech jako věcné břemeno - služebnost ve
smyslu ust. 1257 občanského zákoníku.
doba trvání: doživotní
knásledujícím jednotkám:
číslo jednotky
-

[3/i

I

—Izpůsob využití

podíl na společných částech
domu, ktery nalezi k jednotce

byt

852/10000

udově
bce
Č.p.

Podbořany
693

podii na jednotce

(1 /1

-

postavené na pozemku
katastrální území

Podbořany
a k následujícím pozemkům:
katastrální území

Podbořany

parcelní číslo

549
parcelní číslo

!elni číslo

Jparcelni číslo

Jparcelnj číslo

f

údaje dřívější

)zemkové evidence

číslo geom. plánu

spoluvl. podíl (může být krácen)

21 3/2500

V. Přílohy návrhu na vklad
1 ručný název přílohy:
ISmlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, číslo jednací: NZ 4
3/2015, označená datem:
[7. 7. 2015, vyhotovil: JUDr. Miroslava Duchoňová

v počtu

Pomocné řízení: ZPV-4841 99/2015-20
24.7.2015 15:42:05

ID návrhu: 3782034

3/3
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VÝSTUP VZNIKLÝ PŘEVEDENÍM PÍSEMNOSTI V LISTINNÉ PODOBĚ DO ELEKTRONICKÉ
PODOBY
Identifikace: 99339832011
Výstup doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru
Vyhotoveno dne: 04.06.2018
Vyhotovil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem

