
 
Návrh na vklad do katastru nemovitostí  

podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb. 
 

2Příloha k vyhlášce č. …./2013 Sb. 
VZOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spisová značka  

 vyplní katastrální úřad 
Určeno:  

Katastrálnímu úřadu pro  JIHOČESKÝ KRAJ  

Katastrálnímu pracovišti ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 

 
I. Údaje o ú častnících řízení – fyzických osobách  

 
pořadov
é číslo  příjmení jméno, příp. jména  titul před titul za 

1 LIDMILA  VÁCLAV  ING.  

rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození) číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li typ EČI**) dokladu 
230527/8901   

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

ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

HORNÍ 145 15  

PSČ obec   městský obvod v Praze stát (vyplňte pouze v případě cizího státu) 

383 00 PRACHATICE     

Adresa pro doru čování , pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu 
ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

HANSMANNOVA  2409  15 MODŘANY 

PSČ obec  městský obvod v Praze 

143 00  PRAHA   

příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen podpis navrhovatele/zástupce*)  

 
  

 
pořadové 
číslo příjmení jméno, příp. jména  titul před titul za 

2 LIDMILOVÁ  VLASTA    

rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození) číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán) typ EČI**) dokladu 

345618/9012   

Adresa místa trvalého pobytu (není-li povolen, adresa bydliště) 
ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

TŘEBOŇSKÁ  849    

PSČ obec   městský obvod v Praze stát (vyplňte pouze v případě cizího státu) 

373 73 ŠTĚPÁNOVICE    

Adresa pro doru čování , pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu 
ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

     

PSČ obec  městský obvod v Praze 

    

příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen podpis navrhovatele/zástupce*)  

 
  

*) Nehodící se škrtněte.  **) EČI doklad = elektronicky čitelný identifikační doklad 



 
pořadov
é číslo  příjmení jméno, příp. jména  titul před titul za 

3 POKORNÝ JAN  .  

rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození) číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li typ EČI**) dokladu 
450729/0123   

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

ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

KVĚTNÁ 428 7 ČESKÉ BUDĚJOVICE 6 

PSČ obec   městský obvod v Praze stát (vyplňte pouze v případě cizího státu) 

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE    

Adresa pro doru čování , pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu 
ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

     

PSČ obec  městský obvod v Praze 

    

příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen podpis navrhovatele/zástupce*)  

 
  

 
pořadové 
číslo příjmení jméno, příp. jména  titul před titul za 

4 POKORNÁ  JIŘINA   

rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození) číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán) typ EČI**) dokladu 

505830/1234   

Adresa místa trvalého pobytu (není-li povolen, adresa bydliště) 
ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

KVĚTNÁ 428 7  ČESKÉ BUDĚJOVICE 6 

PSČ obec   městský obvod v Praze stát (vyplňte pouze v případě cizího státu) 

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE    

Adresa pro doru čování , pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu 
ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

     

PSČ obec  městský obvod v Praze 

    

příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen podpis navrhovatele/zástupce*)  

 
  

 
pořadové 
číslo příjmení jméno, příp. jména  titul před titul za 

5 BÁRTOVÁ  VĚRA   

rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození) číslo EČI**) dokladu navrhovatele (byl-li vydán) typ EČI**) dokladu 

765915/2345   

Adresa místa trvalého pobytu (není-li povolen, adresa bydliště) 
ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

KVĚTNÁ 428 7  ČESKÉ BUDĚJOVICE 6 

PSČ obec   městský obvod v Praze stát (vyplňte pouze v případě cizího státu) 

370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE    

Adresa pro doru čování , pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu 
ulice č.p./č.ev.*) č.orient. část obce (v Praze název katastrálního území) 

     

PSČ obec  městský obvod v Praze 

    

příjmení a jméno zástupce, pokud je účastník zastoupen podpis navrhovatele/zástupce*)  

POKORNÝ JAN  
  

 


