VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
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Vlastnictví bytu a nebytového prostoru
í*
*y
V.ýfiotóvená dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy
¿£S
/
ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

'QJítíagx CZ0.801 Bruntál

Obec: 597180 Bruntál

Kat.územi: 613169 Bruntál-město

List vlastnictví:

3430

V kat. územi jsou pozemky vedeny v jedné čiselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný

Identifikátor

Vlastnické právo
SJM Jorda Petr a Jordová Eva, Horni 1561/7, Bruntál, 792 01
Bruntál 1
SJM = společné jmění manželů

490127/312
506024/188

Podí 1

B Nemovitosti
Jednotky
Č.p. /
C.jednotky
1561/4

Způsob využití

Způsob ochrany

Podíl na společných
částech domu a pozemku

byt

56/1000

Budova Bruntál, č.p. 1561, LV 2390, byt.dům
na parcele
Parcely

4319

Bi

Jiná práva — Bez zápisu

C

Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro

4319
zastavěná plocha a nádvoři

232m2

Povinnost k

o Exekučni přikaž k prodeji
nemovitosti
(a příslušný podil na společných částech budovy a pozemku)
Jorda Petr a Jordová Eva, Horni
1561/7, Bruntál, 792 01 Bruntál

S-5568/2012-801

1, RČ/IČO: 490127/312
506024/188, Jednotka: 1561/4
Listina Exekučni přikaž k prodeji nemovitých věci Exekutorský úřad Chrudim, Mgr.Petr Jaroš
129EX-2353/2012 -13 ze dne 27.06.2012. Právní moc ke dni 27.07.2012.
Z-5568/2012-801
o Zástavní právo soudcovské
k zajištěni pohledávky ve výši: 70 200,-Kč s příslušenstvím
(a příslušný podil na společných částech budovy a pozemku)
den podáni návrhu: 22.3.2012
1.Obchodní agentura, s .r .o .,
Jednotka: 1561/4
Z-7326/2012-801
Jeremiášova 870/24, Praha 13,
Stodůlky, 155 43, RČ/IČO: 26468808
Listina Usneseni soudu o nařízeni výkonu rozhod.zřizenim soud.zástavního práva Okresní
soud v Bruntále 31 E-252/2012 -25 ze dne 30.07.2012. Právní moc ke dni 29.08.2012.
Z-7326/2012-801
D

Jiné zápisy
Typ vztahu
Vztah pro

Vztah k

o Nepravomocný exekučni přikaž o zřízeni zástav, práva doručen
dne 27.2.2012
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČŘ

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, kód: 801.
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Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy
ve smyslu § 9 zák. 6. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0801 Bruntál

Obec: 597180 Bruntál

Kat.území: 613169 Bruntál-město

List vlastnictví:

3430

V kat. územi jsou pozemky vedeny v jedné čiselné řadě
Typ vztahu
Vztah pro

Vztah k

včetně odpovídajícího podílu na společných částech budovy a pozemku
Alfa Inkaso s.r.o., Hvězdová Jednotka: 1561/4
Z-2057/2012-801
1716/2 b , Praha 4, Nusle, 140 78,
RČ/IČO: 29050910

E

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina
o Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví V15 170/1999 domu a pozemku ze dne
10.1.99
Právní účinky vkladu ke dni 1.2.99
POLVZ:103/1999
Pro: Jorda Petr a Jordová Eva, Horní 1561/7, Bruntál, 792 01
Bruntál 1

F

Z-100103/1999-801
RČ/IČO: 490127/312
506024/188

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, kód: 801.
Vyhotovil:

Vyhotoveno:

26.10.2012

09:02:33

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

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

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
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,Katastrální

pracoviště Bruntál, kód: 801.

Ka tas t r nemo v itos t i
Ověřují pod pořadovým číslem 510014,„„010711
, že tato listina, která
vznikla převedením částečného výstupu z informačního systému veřejné
správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů,
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
sp rá vy v e 1e k t ro n ic ké podobě >
dne 26.10.2012 v 09:04
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