Žádost o potvrzení geometrického plánu

Spisová značka
vyplní katastrální úřad

Žádost se podává:
Katastrálnímu úřadu pro
Katastrální pracoviště

Žádám o potvrzení geometrického plánu:
Údaje o geometrickém plánu

I.

1

Číslo plánu )

Katastrální území

Údaje o žadateli o potvrzení geometrického plánu (ověřovateli)

II.

příjmení

jméno

titul před

PSČ

obec

číslo položky ze seznamu osob s úředním oprávněním

datum narození

č.orient. část obce / městská část (obvod)

č.p. / č.e.*)

ulice

titul za

název pošty

kontaktní údaje 2)

Odlišná doručovací adresa je uvedena na zadní straně žádosti nebo ve zvláštní příloze
III.

3

Žadatel (ověřovatel) uděluje plnou moc k projednání případných vad a k převzetí geometrického plánu: )

příjmení nebo název

jméno

titul před

PSČ

obec

datum narození/IČO *)

č.orient. část obce / městská část (obvod)

č.p. / č.e.*)

ulice

titul za

název pošty

Odlišná doručovací adresa je uvedena na zadní straně žádosti nebo ve zvláštní příloze
IV.

Podpis žadatele o potvrzení geometrického plánu
Dne

V.

Podpis:

Přílohy žádosti, správní poplatek
Geometrický plán v počtu stejnopisů
V elektronické podobě je předložen:
způsob předání:

a záznam podrobného měření změn včetně jeho příloh
celý ZPMZ

pouze návrh zobrazení změny

veřejnou komunikační sítí

na záznamovém médiu

Správní poplatek za přijetí žádosti v hodnotě

4

Kč je uhrazen kolkovými známkami )

Přijetí žádosti je osvobozeno od správního poplatku podle
VI.

Převzetí geometrického plánu
5

Způsob převzetí ):

osobní převzetí

3

zaslat poštou

Pověření k převzetí uloženo u KÚ )

Osobně převzal dne:
Jméno a příjmení:
*)

Nehodící se škrtněte
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Podpis:

1)

V případě opakovaného podání žádosti o potvrzení geometrického plánu vyplňte i číslo z evidence ověřovaných výsledků.

2)

Vyplnění údaje urychlí případné kontaktování (e-mail, tel.). V případě zmocnění k projednání vad a k převzetí geometrického
plánu uveďte kontaktní údaje zmocněnce.

3)

V téže věci může mít žadatel pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Je-li zmocněncem právnická osoba, uveďte její název, IČO a adresu zapsanou v živnostenském rejstříku jako místo podnikání.
Jinak uveďte datum narození a adresu trvalého pobytu.
Za zmocněnce-právnickou osobu jsou podle § 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oprávněny jednat osoby
uvedené v § 21 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, tj. zejména zaměstnanci pověření statutárním orgánem.
Pověřených zaměstnanců může být více, současně však v téže věci může za právnickou osobu jednat jen jediná osoba.
Pověření není nutné opakovaně předkládat, pokud je uloženo u katastrálního úřadu.

4)

Kolky nalepte na zadní stranu žádosti.

5)

Způsob převzetí geometrického plánu ověřovatelem nebo jeho zástupcem a případnou informaci o uložení pověření k převzetí
geometrického plánu u katastrálního úřadu vyplní žadatel před podáním žádosti.
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