
Přihláška do občanského sdružení Osada Lahovská
Máte-li zájem se stát plnoprávným členem sdružení, vyplňte níže uvedené údaje. Členem se může stát jakákoliv fyzická 
nebo právnická osoba, která vlastní pozemek v katastrálním území Praha – Velká Chuchle.

Jméno a příjmení 
kontaktní osoby:

Vlastníci pozemků:
(jména osob nebo název 
organizace)

IČO organizace1:

Katastrální čísla 
vašich pozemků2:

Poštovní adresa:
(ulice, město, PSČ)

E-mailová adresa3:

Telefonní číslo:

Jak chcete, aby s vámi 
sdružení komunikovalo4:

Legenda:
1) vyplňte pouze, pokud je vlastníkem pozemků organizace
2) uveďte pouze čísla nezastavěných pozemků (parcel). Nejste-li si jisti, zkontrolujeme a doplníme čísla pozemků za vás.
3) e-mail uveďte pouze pokud chcete, aby vás sdružení kontaktovalo e-mailem
4) zvolte pouze jednu z uvedených možností

Vysvětlení k některým požadovaným údajům:

Uvedené kontaktní údaje budou použity pro zasílání pozvánek na setkání členů sdružení a valné hromady. Proto je 
důležité, abyste uvedli, zda vám vyhovuje komunikovat elektronicky e-mailem nebo klasickou poštou. Elektronická 
komunikace je pružnější a nezatěžuje rozpočet sdružení. Změní-li se v budoucnosti jakékoliv kontaktní údaje, 
prosím, infomujte o tom sdružení jakoukoliv formou!

Katastrální čísla vlastněných pozemků jsou důležitá k tomu, aby vám byl správně evidován počet hlasů, jimiž disponujete. 
Podle stanov sdružení má každý člen hlas za nezastavěný pozemek, který má plochu větší než 200m2. Na druhou stranu, 
je-li například členy sdružení více spolumajitelů jednoho pozemku, mají dohromady pouze jeden hlas.

Svým podpisem a odesláním přihlášky na poštovní adresu sdružení (Obč. sdružení Osada Lahovská, 
Velká Chuchle 176e, Praha 5, 159 00) nebo e-mailovou adresu (sdruzeni@lahovska.info) 
VYSLOVUJETE SOUHLAS se stanovami sdružení publikovanými na stránkách www.lahovska.info 
ve verzi schválené Ministerstvem vnitra ČR dne 11.3.2010.

Posíláte-li formulář 
e-mailem, nemusíte jej 

podepisovat

..........................
Datum

...............................................
Podpis vlastníka pozemků

(pro účely přihlášky stačí podpis jakéhokoliv z vlastníků 
uvedených pozemků, podpis není potřeba úředně 

ověřovat)

Občanské sdružení Osada Lahovská Bankovní účet: 5343903001/5500 Pošta: Velká Chuchle 176E, Praha 5, 159 00 
IČ: 22813144 E-mail: sdruzeni@lahovska.info

E-mailem
Poštou

Odeslat e-mailem na 
sdruzeni@lahovska.info
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