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SOUHLAS 

podílového spoluvlastníka / podílových spoluvlastníků 

 
Spoluvlastníkem pozemku parc. č. …………………………., katastrální území …………………………………….., 

obec Frýdek-Místek, jehož součástí je budova  užívaná k bydlení nebo k rodinné rekreaci s číslem 

popisným ………..…………….. , vše zapsáno na listu vlastnictví č. …………………………… pro katastrální 

území ………………………………………….., část obce ……………………………………………..,  obec Frýdek-Místek, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, jsou 

podíloví spoluvlastníci 

 
Jméno, příjmení:   ……………………………………………………………………………………………………… 

datum narození:   ……………………………………………………………………………………………………… 

místo trvalého pobytu:  ……………………………………………………………………………………………………… 

o velikosti podílu:  ……………………………………………………………………………………………………… 

(dále jen „první podílový spoluvlastník“) 
 

a 

 

Jméno, příjmení:   ……………………………………………………………………………………………………… 

datum narození:   ……………………………………………………………………………………………………… 

místo trvalého pobytu:  ……………………………………………………………………………………………………… 

o velikosti podílu:  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

a 

 

   …   další – v případě, že je více podílových spoluvlastníků, zaškrtněte tuto možnost a ostatní 
podílové spoluvlastníky uveďte na samostatný list formátu A4 jako přílohu tohoto souhlasu 
s uvedením všech výše uvedených údajů (tj. jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 
a velikost podílu dle zápisu v katastru nemovitostí). 
 

 

   …   Já, níže podepsaný podílový spoluvlastník uděluji 

   …   My, níže podepsaní podíloví spoluvlastníci udělujeme 

souhlas, aby první podílový spoluvlastník svým jménem provedl veškeré úkony spojené s podáním 
a vyřízením žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích  
ke zlepšení životního prostředí pro rok 2018“ vyhlášeného Radou města Frýdku-Místku na jejím 
………… zasedání konaném dne ………………………………. a aby svým jménem uzavřel se statutárním 
městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, 
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veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z výše uvedeného dotačního programu, a to v souladu 
s podmínkami stanovenými statutárním městem Frýdek-Místek, a aby svým jménem činil další právní 
jednání související s tímto smluvním vztahem. 

Ve Frýdku-Místku dne ……………………. 

.................................................................................................... 

Jméno, příjmení, podpis1 podílového spoluvlastníka 

 

Ve Frýdku-Místku dne ……………………. 

.................................................................................................... 

Jméno, příjmení, podpis1 podílového spoluvlastníka 

 

Ve Frýdku-Místku dne ……………………. 

.................................................................................................... 

Jméno, příjmení, podpis1 podílového spoluvlastníka 

 

Ve Frýdku-Místku dne ……………………. 

.................................................................................................... 

Jméno, příjmení, podpis1 podílového spoluvlastníka 

 

Ve Frýdku-Místku dne ……………………. 

.................................................................................................... 

Jméno, příjmení, podpis1 podílového spoluvlastníka 

                                                           
1 Podpis musí být úředně ověřen 


