POTVRZENÍ O ZÁNIKU PRÁVA
I. Úvodní část
Potvrzuji zánik
práva odpovídajícího věcnému břemeni
zástavního práva
podzástavního práva
věcného předkupního práva

__________________________
zapsaného v katastru nemovitostí k níže uvedeným nemovitostem na základě (listiny):
Pod číslem řízení katastrálního úřadu (V, Z):
Ustanovení právního předpisu, podle kterého došlo k zániku práva:
Právní skutečnosti, které vedly k zániku práva:

II. Nemovitosti, které byly zaniklým právem zatíženy
Katastrální území:
Pozemky
typ

1

parcelní číslo

původní katastrální území (pouze u PZE)

2

spoluvlastnický podíl

Další pozemky jsou uvedeny na formuláři „Příloha A – Seznam pozemků“, který je nedílnou součástí tohoto potvrzení
ano
ne

Stavby (vyplňte pouze v případě, že stavba není součástí pozemku)
stavba
číslo
domovní3

část obce4

způsob využití stavby

na pozemku
spoluvlastnický podíl

Další budovy jsou uvedeny na formuláři „Příloha B – seznam budov“

ano

katastrální území

parcelní číslo2

ne

Uveďte, zda se jedná o parcelu katastru nemovitostí (PKN) nebo parcelu zjednodušené evidence (PZE-EN, PZE-PK, PZE-GP)
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
1
2
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Práva stavby
k pozemku

podíl na právu stavby
parcelní číslo2

katastrální území

III. Označení osoby, jejíž právo zaniklo nebo se promlčelo, která potvrzení vydává5
příjmení nebo název5

jméno

č.p. / č.e.5

ulice

městská část (obvod)

titul před

č.orient.

obec

PSČ

městská část (obvod)

Podpis6 ……………………………..

jméno

titul před

č.p. / č.e.5

ulice

RČ/IČO5

část obce

V …………………………………………
příjmení nebo název5

titul za

č.orient.

titul za

RČ/IČO5

část obce

obec

PSČ

V …………………………………………

Podpis6 ………………………………

Další osoby, kterým oprávnění z práva zaniklo, jsou uvedeny na formuláři „Příloha E – Seznam vlastníků a jiných oprávněných“,
který je nedílnou součástí tohoto potvrzení
ano
ne

IV. Označení osoby, která potvrzení o zániku práva vydává, je-li odlišná od osoby v části III.
příjmení nebo název5

jméno

č.p. / č.e.5

ulice

městská část (obvod)

titul před

obec

V …………………………………………

č.orient.

titul za

RČ/IČO5

část obce

PSČ

Podpis6 ……………………………..

Další osoby, které potvrzení vydávají, jsou uvedeny na formuláři „Příloha E – seznam vlastníků a jiných oprávněných“
ano
ne

V. Příloha jako nedílná součást potvrzení

5
6

Nehodící se škrtněte
Podpis musí být úředně ověřen
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