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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.03.2020 15:35:02   

1
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.

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

CZ0644 Břeclav 584291 BřeclavOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Pátý otevřený podílový fond, sídlo neurčeno

QI investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, Staré 
Město, 11000 Praha 1

27911497

Vlastnické právo podílníků

Obhospodařování majetku v podílovém fondu

Typ vztahu

Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8880

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

Nemovitosti
Pozemky

                     

    3020/3

    3025/16

    3025/17

    3025/170

    3025/182

    3025/184

    3041/82

    3709/15

    3712/65
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zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Dražební vyhláška v rámci další činnosti exekutorao

dle smlouvy o provedení dobrovolné dražby

Listina

Z-1103/2020-704

B1

C

D

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

- Bez zápisu

Povinnost k
Parcela: 3020/3, Parcela: 3025/16, Parcela: 3025/17, Parcela: 3025/170, Parcela:
3025/182, Parcela: 3025/184, Parcela: 3041/82, Parcela: 3709/15, Parcela: 
3712/65

Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání 176 DD-00003/2020 -
003 ze dne 12.03.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 12.03.2020 10:15:32. 
Zápis proveden dne 13.03.2020.
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Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.

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

CZ0644 Břeclav 584291 BřeclavOkres: Obec:

    3020/3

    3025/16
    3025/17
    3025/170
    3025/182
    3025/184

Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 613584 Břeclav List vlastnictví: 8880

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

QI investiční společnost, a.s., Rybná 682/14, Staré Město, 
11000 Praha 1; investiční spol.
Pátý otevřený podílový fond, sídlo neurčeno; podílový fond

Pro: 27911497RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 30.11.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 30.11.2016 15:28:44. 
Zápis proveden dne 22.12.2016.

o

V-9494/2016-704

16.03.2020  15:44:30Vyhotoveno:

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 Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, kód: 704.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
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