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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 31.03.2020 13:15:03   


1

Katastrální ú ad pro St edo eský kraj, Katastrální pracovišt  Praha-východ, kód: 209.


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


CZ0209 Praha-východ
 564907 Nupaky
Okres:
 Obec:


A


Parcela


Vlastník, jiný oprávn ný
 Identifikátor


Vým ra[m2]


Podíl


Druh pozemku
 Zp sob využití
 Zp sob ochrany


B


E
 Nabývací tituly a jiné podklady zápisu


Kratochvílová Ilona, Blaženice 30, 25744 Rabyn 
 655507/1270

Vlastnické právo


Typ vztahu


Kat.území:
 623458 Nupaky
 List vlastnictví:
 812


V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou  íselných  adách  (St. = stavební parcela)


Nemovitosti


Listina


Pozemky


      65/72
 150
 orná p da
 zem d lský p dní 

fond


Plomby a upozorn ní
 - Bez zápisu  


Zástavní právo smluvní
o


- dluhy ve výši 3.040.000,- K  a p íslušenství

- další dluhy vznikající ze smlouvy o úv ru reg.  . 3300/254986-06/18/01-001/00/R  a 

zástavní smlouvy v období ode dne uzav ení t chto smluv do 20.7.2066 do celkové výše 

3.648.000,- K 


Oprávn ní pro

Hypote ní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 

Praha 5, R /I O: 13584324


Listina


Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob .z. 3300/254986-06/18/01-002/00/R 

 ze dne 28.01.2019. Právní ú inky zápisu k okamžiku 05.03.2019 08:00:14. 

Zápis proveden dne 27.03.2019; uloženo na prac. Praha-východ


Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob .z. 3300/254986-06/18/01-002/00/R

 ze dne 28.01.2019. Právní ú inky zápisu k okamžiku 05.03.2019 08:00:14. 

Zápis proveden dne 27.03.2019; uloženo na prac. Praha-východ


V-3086/2019-209


V-3086/2019-209


V-3086/2019-209


Po adí k
 05.03.2019 08:00


Související zápisy


Související zápisy


B1


C


D


V cná práva sloužící ve prosp ch nemovitostí v  ásti B


V cná práva zat žující nemovitosti v  ásti B v etn  souvisejících údaj 


Poznámky a další obdobné údaje


- Bez zápisu


- Bez zápisu


Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodn jším po adí nový dluh


Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého


Povinnost k

Parcela: 65/72


Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob .z. 3300/254986-06/18/01-002/00/R  

ze dne 28.01.2019. Právní ú inky zápisu k okamžiku 05.03.2019 08:00:14. Zápis 

proveden dne 27.03.2019; uloženo na prac. Praha-východ
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Katastrální ú ad pro St edo eský kraj, Katastrální pracovišt  Praha-východ, kód: 209.


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


CZ0209 Praha-východ
 564907 Nupaky
Okres:
 Obec:


      65/72

Parcela
 BPEJ
 Vým ra[m2]


F
 Vztah bonitovaných p dn  ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám


Kat.území:
 623458 Nupaky
 List vlastnictví:
 812


V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou  íselných  adách  (St. = stavební parcela)


24200 

51500


38

112


Listina


Kratochvílová Ilona, Blaženice 30, 25744 Rabyn 
Pro:
 655507/1270
R /I O:


Smlouva kupní  . zak. 639447  ze dne 28.01.2019. Právní ú inky zápisu k okamžiku 

22.03.2019 08:30:00. Zápis proveden dne 16.04.2019.


o


V-4121/2019-209


31.03.2020  13:32:22
Vyhotoveno:


Podpis, razítko:


Vyhotovil:


Vyhotoveno dálkovým p ístupem


 ízení PÚ: .................


Pokud je vým ra bonitních díl  parcel menší než vým ra parcely, zbytek parcely není bonitován


Katastrální ú ad pro St edo eský kraj, Katastrální pracovišt  Praha-východ, kód: 209.


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


 eský ú ad zem m  ický a katastrální - SCD



