Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí
podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.
Spisová značka
vyplní katastrální úřad
Určeno:
Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj
Katastrálnímu pracovišti Beroun
Politických vězňů 198/16, 26601 Beroun

I. Údaje o účastnících řízení – právnických osobách
pořadové
číslo

název právnické osoby

identifikační číslo

1

BEST YEN s.r.o.

5041881

Adresa sídla
ulice

č. p.

č. or.

část obce (v Praze název katastrálního území)

Na Slatince

3278

5

Záběhlice

PSČ

obec

městský obvod v Praze

10600

Praha

Praha 10

ID datové schránky (je-li zřízena)

m7wuzh6
fyzická osoba jednající za účastníka řízení (přímo nebo na základě plné moci)
razítko (pokud je právnická osoba
používá)

příjmení, jméno, příp. jména, funkce

Pokorný Michal Mgr.

podpis

II.C Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku
Navrhuje se vklad vlastnického práva
pro: BEST YEN s.r.o. (IČO: 5041881)
v pořadí

Číslo řízení, pod kterým byla zapsána poznámka nebo zástavní právo určující pořadí

k následujícím jednotkám:
číslo jednotky

254/101
254/201
254/301

způsob využití

podíl na společných částech
věci, který je součástí jednotky

podíl na jednotce

byt
byt
byt

1/3
1/3
1/3

1/1
1/1
1/1

vymezeným v pozemku, jehož součástí je budova
katastrální území

parcelní číslo

Levín u Berouna

324/742

parcelní číslo

parcelní číslo

parcelní číslo

společnou částí věci jsou i následující pozemky
katastrální území

parcelní číslo

Levín u Berouna

324/365
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číslo geom. plánu
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III. Sdělení pro katastrální úřad
Kontaktní údaje:
Poř. číslo
účastníka
ID datové schránky

1

e-mail

telefon

m7wuzh6

Další sdělení:

Navrhovatel žádá o zápis nemovitostí dle geometrického plánu č. 680-40/2018 v celém jeho rozsahu;
Navrhovatel dále žádá o zápis stavby, která je součástí pozemku p.č. 324/742 a je kolaudována
kolaudačním souhlasem sp.zn.: MEKD-Výst./7489/2018/Hv, č.j.: VYST-Hv-7570/2018 vydaným dne
20.12.2018 Městským úřadem Králův Dvůr, Stavebním úřadem Králův Dvůr, jako rodinný dům a má
přiděleno číslo popisné "254" dokladem o přidělení čísla popisného, vydaného městem Králův Dvůr dne
20.12.2018, č.j. MKD-Hol/7587/2018.

V. Přílohy návrhu na vklad
Stručný název přílohy:

v počtu:

Prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek, označená datem: 10. 1. 2019

1

Plná moc

1

Výpis z obchodního rejstříku společnosti BEST YEN, s.r.o.

1

Doklad o přidělení čísla popisného

1

Geometrický plán č. 680-40/2018

1

Kolaudační souhlas

1

Pomocné řízení: ZPV-16566/2019-20
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