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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2016 14:55:02   

1
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, kód: 832.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0802 Frýdek-Místek 598810 TřinecOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

Moržol Milan, Lyžbice 1218, 73961 Třinec 590104/0299
Vlastnické právo

Typ vztahu

Povinnost kOprávnění pro

Typ vztahu

Oprávnění pro Povinnost k

Kat.území: 771104 Lyžbice List vlastnictví: 10309

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

Věcné břemeno vedení

zřízení a provozování vodovodní přípojky, 
na části parcely dle geom. plánu č. 1997-65/2012

V-3240/2012-832

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 05.10.2012. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 15.10.2012.

Listina

o

Pozemky

     305/5

     305/6

     305/7

     306

2263

68

230

1026

zahrada

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

trvalý travní porost

zemědělský půdní 
fond

zemědělský půdní 
fond

Parcela:   305/5 Parcela:   305/1 V-3240/2012-832

Na pozemku stojí stavba:

Na pozemku stojí stavba:

rozestav., LV 10449

Lyžbice, č.p. 1218, rod.dům, LV 10449

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 27.09.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 01.10.2013.

V-2927/2013-832

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Zástavní právo smluvní

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 
Děčín, RČ/IČO: 24729035

Hypoteční banka, a.s., Radlická 
333/150, Radlice, 15000 Praha 5, 

o

o

podzemního kabelového vedení nízkého napětí 0,4 kV a přípojkové skříně,
včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, opravami a údržbou 
na části parcely dle geom. plánu č. 2049-436/2012

zajištění pohledávek ve výši 10.764.000,-Kč, vyplývajících ze Smlouvy 
o poskytnutí hypotečního úvěru reg. č. 3500/381000-02/13/01-001/00/R,
na částku úvěru 5.382.000,-Kč

V-2927/2013-832

V-146/2014-832
V-146/2014-832

Parcela:   306

Parcela:   305/5
Parcela:   305/6

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
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Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, kód: 832.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0802 Frýdek-Místek 598810 TřinecOkres: Obec:

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

     305/5
     306

Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu

Povinnost k

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Oprávnění pro

Kat.území: 771104 Lyžbice List vlastnictví: 10309

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

74811
74811

2263
1026

Listina

- Bez zápisu

Moržol Milan, Lyžbice 1218, 73961 TřinecPro: 590104/0299RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 04.10.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.10.2011.o

V-3091/2011-832

08.04.2016  15:01:06Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, kód: 832.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 20.01.2014. Právní účinky 
zápisu ke dni 21.01.2014. Zápis proveden dne 13.02.2014; uloženo na prac. Třinec

V-146/2014-832

V-146/2014-832

RČ/IČO: 13584324 V-146/2014-832
V-146/2014-832

Z-283/2014-832

Parcela:   305/7
Parcela:   306

Pořadí k 21.01.2014 13:22

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 20.01.2014. Právní 
účinky zápisu ke dni 21.01.2014. Zápis proveden dne 13.02.2014; uloženo na 
prac. Třinec
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