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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 20.05.2014 14:22:15   

1
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, kód: 207.

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

CZ0207 Mladá Boleslav 536652 SmiloviceOkres: 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

Knoblochová Veronika, U stadionu 889, Mladá Boleslav II,
29301 Mladá Boleslav

855423/1070
Vlastnické právo

Typ vztahu

Povinnost k

Typ vztahu

Oprávnění pro

Oprávnění pro Povinnost k

Podán návrh na naříz. výkonu rozh. prodejem nemovitostio

- Bez zápisu

Z-285/2014-207

Kat.území: 751014 Smilovice u Luštěnic List vlastnictví: 161

Listina

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

Nemovitosti

P = právní vztahy jsou dotčeny změnou

Oznámení o podání návrhu na nařízení výkonu rozhod. prodejem zástavy 18C9/2014  ze
dne 14.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 14.01.2014. Zápis proveden dne 
31.01.2014.

- soudní prodej zástavy

Pozemky

St.  124

      33/3

138

1176

zastavěná plocha a 
nádvoří

zahrada zemědělský půdní 
fond

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.  124
Parcela:    33/3

Z-285/2014-207
Z-285/2014-207

Součástí je stavba: rozestav.
St.  124Stavba stojí na pozemku p.č.:

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č.j. 751/01124/11/2/01  ze dne 
14.02.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 14.02.2011.

Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky  ze 
dne 21.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 19.02.2014. Zápis proveden dne 
05.05.2014.

V-862/2011-207

V-1381/2014-207

Zástavní právo smluvní

IT credit, s.r.o., Pernerova 
502/50, Karlín, 18600 Praha, 
RČ/IČO: 26444437

o

k zajištění pohledávek ve výši 1.980.000,- Kč a příslušenství
V-1381/2014-207
V-1381/2014-207

Parcela: St.  124
Parcela:    33/3

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, kód: 207.

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

CZ0207 Mladá Boleslav 536652 SmiloviceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

      33/3
Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 751014 Smilovice u Luštěnic List vlastnictví: 161

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

36000 1176

Listina

Knoblochová Veronika, U stadionu 889, Mladá Boleslav II, 29301
Mladá Boleslav

Knoblochová Veronika, U stadionu 889, Mladá Boleslav II, 29301
Mladá Boleslav

Pro:

Pro:

855423/1070

855423/1070

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 18.06.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.06.2009.

Ohlášení vlastníka pozemku-vlastníka stavby  + Čestné prohlášení o rozestavěné budově ze 
dne 11.10.2010.

o

o

V-3685/2009-207

Z-10828/2010-207

20.05.2014  14:41:20Vyhotoveno:Vyhotovil:

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

Ověřuji pod pořadovým číslem V 510/2014, 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 Mladá Boleslav, kód: 207.

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

Z-3928/2014-207
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