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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2020 09:55:03   

1
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, kód: 301.

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

CZ0311 České Budějovice 544256 České BudějoviceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

ProInvesta CB s.r.o., M. Horákové 1477, České Budějovice
2, 37005 České Budějovice

28083016
Vlastnické právo

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 622729 České Vrbné List vlastnictví: 599

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

     180/76 191 zastavěná plocha a 
nádvoří

Č.p./
Č.jednotky Způsob využití

Podíl na
společných částech

na LV

obč.z.

obč.z.

obč.z.

1

2

3

919/1714

593/1714

202/1714

600

600

600

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

Spoluvlastníci

28083016; ProInvesta CB s.r.o.

28083016; ProInvesta CB s.r.o.

28083016; ProInvesta CB s.r.o.

Součástí je stavba: s roz.jed
  180/76Stavba stojí na pozemku p.č.:

Podíl na 
jednotce nemovitosti

rozestavěná jednotka

rozestavěná jednotka

rozestavěná jednotka

Typ
jednotky

Vlastnictví nemovitosti s jednotkami vymezenými podle občanského zákoníku

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Vlastnictví jednotek

o

o

právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemku distribuční soustavu - nové 
kabelové vedení VN, právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její 
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění v 
rozsahu GP č. 916-255/2020

Oprávnění pro
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO: 28085400

Listina

Listina

V-6991/2020-301
Pořadí k 05.06.2020 08:32

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

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 180/76

Parcela: 180/76

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č.CB-014330059168/003  ze dne 
06.05.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 05.06.2020 08:32:32. Zápis proveden
dne 01.07.2020.

Prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek podle obč. zákona  ze dne 
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Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, kód: 301.

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

CZ0311 České Budějovice 544256 České BudějoviceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 622729 České Vrbné List vlastnictví: 599

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

- Bez zápisu 

- Bez zápisu

Upozornění: Tento výpis z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v části B1, C, poznámky
            v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění
            (plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na
            společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou
            uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví bytu
            a nebytového prostoru.

08.07.2020  10:00:01Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, kód: 301.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

V-7712/2020-301

17.06.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.06.2020 13:58:36. Zápis proveden
dne 03.07.2020.
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