
ČÚZK 6.103 - 2005  List :  

Příloha D – Seznam účastníků              K podání č.j.: 
                                               Počet listů přílohy D celkem: 

Účastníci řízení 25) 
 

 
8)  9)  příjmení nebo název organizace jméno titul před  titul za RČ / IČ 

          

ulice  č.p./č.e.*) č.or. část obce 

     

městská část (obvod) obec 
  

PSČ  telefon10)  e-mail10)     SJM 36) spoluvlastnický podíl k nemovitostem 15) 

       /  

 datum  podpis 

osoba (osoby)  jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu     

příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce

  

  
  
 podpis podpis razítko organizace 
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 podpis podpis razítko organizace 
*) nehodící se škrtněte  
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Další účastníci jsou uvedeni na formuláři „Příloha D – seznam účastníků řízení “ -   ano*)  ne*) 
 
*)nehodící se škrtněte 


