Ing. Vladislav Kafka, Jenčice 39, 410 02 Lovosice,

tel.: 775/255345

vladislav.kafka@gmail.com
vl.kafka@tiscali.cz
Vážená paní, vážený pane,
nabízím Vám zajišťování kompletních služeb týkajících se
evidence nemovitostí a vlastnického a věcného práva
k nemovitostem, zajištění geometrických plánů a znaleckých
posudků, zápisy rozhodnutí úřadů a soudů do katastru
nemovitostí, zápisy staveb na list vlastnictví, podklady
k stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí, podání daňových
přiznání, vše za nejnižší ceny.

Ceník převodu nemovitostí :
pozemek, zahr.chata, garáž ......................................................................1 300,- Kč
ost. budovy, rod.domy, byty včetně pozemků (spol. podíly) ........ 2 000,- Kč
věcné břemeno
- při převodu .......................................................... 700,- Kč
- samostatně .......................................................................................... 1 100,- Kč
nabývací listiny -1ks (poz.kniha, archiv Kat.úřadu) .............................. 200,- Kč + kolek
srovnávací sestavení parcel pozemkového katastru ......................... 400,- Kč + kolek
(za každých 20 parcel katastru nemovitostí)
listy vlastnictví – za každých 20 parcel.................................................. 200,- Kč
úředně ověřené snímky map - dle formátu A4-100,-Kč až A0...... 500,- Kč
návrh na vklad práva k nemovitosti ......................................................... 200,- Kč
+ kolek – katastr. Úřad ...................................................................... 500,- Kč
informace z katastru nemovitostí-1strana ........................................... 100,- Kč + kolek
zajištění souhlasného vyjádření stav. úřadu se změnou hranic
dle geometrického plánu .................................................................. 500,- Kč
daňová přiznání(daň z převodu nem., darovací...................................... 300,- Kč
u daně z nemovitostí 50,- Kč/1 strana, ost. daně (z příjmu aj.) dle dohody
+ cestovné (po dohodě, případně hodinová sazba)
........................................................................................................................Pracuji sám.

Moje reference:
zpracoval jsem projekty komplexních pozemkových úprav dle z.č. 218/1997 Sb. (vyřešení vlastnických
vztahů a příprava vlastnických hranic pro geodetické práce) v těchto k.ú.: Velký Hubenov – 579 ha,
Krabčice – 535 ha, Březno u Velemína – 360 ha, Vesce pod Řípem – 264 ha
Tyto projekty jsou zapsány Katastrálním úřadem do katastru nemovitostí.
Zajistil jsem zápis historického majetku 20 obcí okr. Litoměřice a Ústí nad Labem dle z.č. 172/91Sb.

V případě Vašeho zájmu o moje služby za Vámi, po telefonické dohodě, přijedu.
Těším se na spolupráci s Vámi.

V Lovosicích,
V
Lovosicích,12.4.
1.3. 2013
2010

Ing. Vladislav Kafka
775 255 345

