II. Ohlášení změny údajů o pozemku, týkající se stavby

Spisová značka
vyplní katastrální úřad

Ohlášení se podává:
Katastrálnímu úřadu pro
Katastrální pracoviště

Žádám (žádáme) o zápis
nové stavby, která je hlavní stavbou na pozemku, kterého je součástí a je
vodním dílem

budovou

změny obvodu stavby, která je součástí pozemku (z důvodu její přístavby, sloučení staveb aj.)
změny způsobu využití stavby, která je součástí pozemku
změny spočívající v zániku stavby, která byla součástí pozemku
změny údajů o rozestavěné budově, která je součástí pozemku, na dokončenou
a prohlašuji (prohlašujeme), že obvod budovy se po vyhotovení geometrického

plánu

…………………………….………. pro vyznačení rozestavěné budovy v katastru nemovitostí
nezměnil
změnil; nový geometrický plán je přílohou tohoto ohlášení
I.

Údaje o pozemku, jehož součástí je stavba

Katastrální území:
Dosavadní údaje1
pozemek parcelní číslo

2

pozemek parcelní číslo

2

číslo domovní

3

číslo domovní

3

část obce4

způsob využití stavby

Nové údaje5
část obce4

způsob využití stavby

Vyplňte v případě, že se změna údajů týká pozemku, jehož součástí je stavba již v katastru evidovaná
Je-li v katastru nemovitostí před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st.“, uveďte parcelní číslo včetně této zkratky
3
Vyplňte pouze v případě, že číslo domovní bylo budově přiděleno (uveďte ve tvaru č.p. xxx nebo č.e. xxx)
4
Vyplňte v případě, že se jedná o budovu s přiděleným č.p. nebo č.e. a název části obce se liší od názvu katastrálního území
5
Vyplňte nově ohlašované údaje (tzn. změnu nebo novou stavbu, která je součástí pozemku)
6.147-2021
1
2

číslo

II. Údaje o ohlašovateli
příjmení nebo název6

jméno

titul před

č.p. / č.e.6

ulice

obec

č.orient.

PSČ

část obce

titul před

č.p. / č.e.6

obec

č.orient.

PSČ

městská část (obvod)

Podpis ………………………………
titul před

č.p. / č.e.6

obec

RČ/IČO6

e-mail, telefon

jméno

ulice

titul za

část obce

V …………………………………………
příjmení nebo název6

městská část (obvod)

Podpis ………………………………

jméno

ulice

RČ/IČO6

e-mail, telefon

V …………………………………………
příjmení nebo název6

titul za

č.orient.

PSČ

část obce

titul za

RČ/IČO6

městská část (obvod)

e-mail, telefon

V …………………………………………

Podpis ………………………………

Další osoby, které předkládají ohlášení, jsou uvedeny na formuláři „Příloha E – seznam vlastníků a jiných oprávněných“

III.

ano

ne

Přílohy

geometrický plán č. 6

potvrzený katastrálním úřadem dne

rozhodnutí/oznámení6

č. j.

ze dne

listina dokládající změnu obvodu stavby6

č. j.

ze dne

stavby6

č. j.

ze dne

č. j.

ze dne

listina dokládající způsob využití
potvrzení obce/stavebního

6

Nehodící se škrtněte
6.147-2021

úřadu6,

že stavba byla odstraněna

