
ČÚZK 6.90 - 2005  List :  

Ohlášení změny údajů 
o jednotce 

 

Katastrálnímu úřadu pro   

katastrální pracoviště  

počet příloh     
 
Ohlašuj /-i, /-eme*) níže uvedené změny údajů o jednotce (o jednotkách) *) podle přiložených listin  a žádám, /-e *) o jejich 
vyznačení do katastru nemovitostí:  
 

Katastrální území:  
Část obce 6):   
 
Jednotky (byty a nebytové prostory) v domě  

č.p./č.e.*)             
 na parcele 7) 

druh4) kmenové č. / poddělení druh4) kmenové č. / poddělení druh4) kmenové č. / poddělení druh4) kmenové č. / poddělení 

  /    / /   /

  /    / /   /

  /    /    /    /  
jednotka typ  20) způsob využití 21) 

č.p./č.e. *) / č. jednotky dos. nový dosavadní nový  

nový (změněný) spoluvlastnický 
podíl na společných částech domu 

příslušející k jednotce 
nový způsob ochrany 19) LV5) 

/   /    

 /       /    

 /       /    

 /       /    

 /       /    

 /       /    

 /       /    

 /       /    
Další jednotky jsou uvedeny na přiloženém formuláři „Příloha H – Změněné údaje o jednotkách“ -   ano*) 35)   - ne*). 
 
 
Vlastník nebo jiný oprávněný , příslušný státní orgán *)  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) datum   podpis 

        

osoba (osoby)  jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu  
příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce 

  

  

  
 podpis  podpis razítko organizace 

*) nehodící se škrtněte 

 



 
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) datum   podpis 

        

osoba (osoby)  jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu  
příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce 

  

  

  
 podpis  podpis razítko organizace 

 
Další osoby, které jsou účastníky tohoto ohlášení změn jsou uvedeny na formuláři „Příloha E – Seznam vlastníků a jiných 
oprávněných“ -   ano*) 35) -  ne*). 
 
*) nehodící se škrtněte 
 
 

Přílohy33) :  

  

  

  

  

  

  

  
 


