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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02   

1
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, kód: 201.

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

CZ0201 Benešov 538710 ŘeheniceOkres: Obec:

A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Č.p./
Č.jednotky Způsob využití

B

D Jiné zápisy

B1 Jiná práva

C

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Omezení vlastnického práva

Klímová Kateřina, Babice 38, 25168 Řehenice 856108/0429
Vlastnické právo

Typ vztahu

Povinnost kOprávnění pro

- Bez zápisu

Budova

Parcela

Babice, č.p. 38, byt.dům, LV 897

Kat.území: 744930 Babice u Řehenic List vlastnictví: 1035

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Nemovitosti

Způsob ochrany

38/1 byt 9640/51010

na parcele St.  185, LV 897

Jednotky

Listina

- Bez zápisu

St.  185
     359/12

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

204m2
1222m2

Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy
ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vymezeno v:

Podíl na
společných částech

domu a pozemku
Typ
jednotky

byt.z.

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

zeleň

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.. Právní účinky vkladu práva ke dni 
26.02.2007.

V-937/2007-201

Z-8121/2014-201

Zástavní právo smluvní

Hypoteční banka, a.s., Radlická 
333/150, Radlice, 15000 Praha 5, 
RČ/IČO: 13584324

o

pohledávka 1.770.000,- Kč
V-937/2007-201

Z-8121/2014-201

Jednotka: 38/1

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

Související zápisy

Započetí výkonu zástavního práva

Listina Vyrozumění zástavního věřitele o započetí výkonu zástavního práva  ze dne 
12.11.2014. Právní účinky zápisu ke dni 13.11.2014. Zápis proveden dne 
24.11.2014; uloženo na prac. Benešov
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, kód: 201.

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

CZ0201 Benešov 538710 ŘeheniceOkres: Obec:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 744930 Babice u Řehenic List vlastnictví: 1035

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Listina

- Bez zápisu

Klímová Kateřina, Babice 38, 25168 ŘehenicePro: 856108/0429RČ/IČO:

Smlouva kupní. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.02.2007.o

V-946/2007-201

12.12.2014  08:53:48Vyhotoveno:Vyhotovil:

Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
            výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
            prostory.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 728/2014, že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné
správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající
se z ...... listů, odpovídá výstupu z informačního systému
veřejné správy v elektronické podobě.

V ............................ dne .....................

Podpis ....................... Razítko .................

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, kód: 201.

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

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
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