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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.03.2014 07:35:02   

1
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, kód: 308.

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

CZ0317 Tábor 552704 Mladá VožiceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

D Jiné zápisy

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

Chrenková Vlasta, Stará Vožice 24, 39143 Mladá Vožice 685704/1114
Vlastnické právo

Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnost k

Podán návrh na naříz.výkonu rozh.zřízením soudc.zástav.práva

QI investiční společnost, a.s., 
Rybná 682/14, Staré Město, 11000 
Praha 1, RČ/IČO: 27911497

o

- Bez zápisu

Kat.území: 754064 Stará Vožice List vlastnictví: 87

Listina

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

Nemovitosti

P = právní vztahy jsou dotčeny změnou

Vyrozumění soudu o podání návrhu na naříz.výkon.rozh.zřízením soud.zást.práva 
Okresní soud v Táboře 4 E-18/2013 -15 ze dne 20.08.2013.

- Bez zápisu

Pozemky

St.   18

St.   74/3

St.   75/2

St.   78

      58/1

      59

     373

     454

1158

118

1276

37

416

1507

5521

4658

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zahrada

zahrada

lesní pozemek

lesní pozemek

zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
pozemek určený k 
plnění funkcí lesa
pozemek určený k 
plnění funkcí lesa

P

P

P

P

P

P

P

P

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.

Parcela: St.   18
Parcela:    58/1
Parcela:    59
Parcela:   454
Parcela: St.   75/2
Parcela: St.   78
Parcela:   373
Parcela: St.   74/3

Z-11804/2013-308
Z-11804/2013-308
Z-11804/2013-308
Z-11804/2013-308
Z-11804/2013-308
Z-11804/2013-308
Z-11804/2013-308
Z-11804/2013-308

Součástí je stavba: Stará Vožice, č.p. 24, rod.dům

Na pozemku stojí stavba:

Na pozemku stojí stavba:

Na pozemku stojí stavba:

bez čp/če, zem.stav, LV 134

bez čp/če, zem.stav, LV 134

bez čp/če, jiná st., LV 135

St.   18Stavba stojí na pozemku p.č.:
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Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, kód: 308.

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

CZ0317 Tábor 552704 Mladá VožiceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

      58/1
      59

Parcela BPEJ Výměra[m2]

F

Typ vztahu

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Oprávnění pro Povinnost k

Z-11804/2013-308

Kat.území: 754064 Stará Vožice List vlastnictví: 87

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

75011
75011

416
1507

Listina

Chrenková Vlasta, Stará Vožice 24, 39143 Mladá VožicePro: 685704/1114RČ/IČO:

Darovací smlouva V12 4263/1999 Právní účinky vkladu ke dni 1.12.1999.o

Z-19300006/2000-308POLVZ:6/2000

20.03.2014  07:59:11Vyhotoveno:Vyhotovil:

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

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.

Ověřuji pod pořadovým číslem V   978/2014, 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 Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, kód: 308.

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

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění

o Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou

Číslo řízení Vztah k

V-868/2014-308
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