
<,
-, VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 12.08.2013 14:15:03

ovým 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. -

Šumperk
Obědné

Obec: 539961 Libina
List vlastnictví: 127

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
==--~::::::;====::;=-=::====:==;:=-=================:=~--- ------
A Vlastník, jiný oprávněný Ident.ífikátor Podíl

----
ilastnické právo

Mačák Josef, č.p. 123, 78901 Hrabová 830818/5754
-----_. -----_ ..__ ._------_ .. --- ---------._-------- ._--_ .._--_ .._-------~---._ •••••• 0. •• - •••• _-------_._----- _ • • ••• _ _._. • __ • •• ._ ••• __ • ._. • ._."._

B Nemovi tosti
Pozemky

Parcela

St. 330 zastavěná plocha a
nádvoří

676/1 1377 zahrada zemědělský půdní
fond

94

Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany
_._--_. __ .. .._._._._-_ ...

Obědné, č.p. 24 obé.vyb
Bl Jiná práva - Bez zápisu

Na parcele

St. 94

----------------_._--------_._--------_ .._-------------------------------_._._._ •••• __ • ._. __ -0 ._.-- • • _

e Omezení vlastnického práva

Typ vztahu

~~?_r_á_v_n_~::~í_p_r~. . ....__ ... -----'P"-'QXj.nnost k

o Zástavní právo smluvní
č.041/2011
pro pohledávku úvěr ve výši 3.000.000,-Kč
budoucí pohledávky do celkové vyse 4.500.000,-Kč, vzniklé do
budoucí pohledávky do celkové výše 4.500.000,-Kč, vzniklé do

AKCENTA, spořitelní a úvěrní Stavba: Obědné, č.p. 24
družstvo, Gočárova třída 312/52, Parcela: 676/1
Pražské Předrněs~í, 50002 Hradec Parcela: St. 94
Králové, RČ/IČO: 64946851

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne OZ.05.2011. Právní účinky
vkladu práva ke dni 10.05.2011.

30~4. 2036
30.4.2036-

V-2413/2011-809
V-2413/2011-809
V-2413/2011-809

V-2413/2011-809
_ _------_ _- -- _-_._---... --~---------~--

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Smlouva kupní ze dne 02.05.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 10.05.2011.
V-2412/2011-809

Pro: Mačák Josef, č.p. 123, 78901 Hrabová RČ/IČO: 830818/5754

... ~_ __ ._ _-_ _._-_. __ .. _-----_. __ .. _------ ._ .. _-----_._._ .. _------_._-----_ _ _-_._---_ -----.- _---_._ _- --_ _---_.~_ ---_ _ -=--=_. ====
F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

676/1
BPEJ

-----_.--------- ----------
54610

Výměra [m2]
1377

Parcela

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

-NemoviEZstl jsou· v územnim-obvodu~~;;e.ÍcÚrém·-;,yk·ořiti;.ást"jtnl sprivu kaÉastru n-emovitostí CR

Katastrálni úřad pro Olomouck9 kraj, Katastrálni pracovi§té Šumperk, kód: 809.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.08.2013 14:15:03

Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy
v:e smyslu § 9 zák. Č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0715 Šumperk
Kat.území: 682853 Obědné

Obec: 539961 Libina
List vlastnictví: 127

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

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

Katastrá~ní úřad pro O~omoucký kraj, Katastrá~ní pracoviště Šumperk, kód: 809.

Vyhotovil:

Český úřad zeměměřický a katastrální - seD
Vyhotoveno: 12.08.2013 14:31:59

Nemovi tos ti j sou v územním obvodu, ve k terém vykonává stá tní -sprá vu ka tas tru nemovi tostí CR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, kód: 809.
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Katastr nemovito~ti
-

Ověřuji pod pořadovým číslem 510023._001877 ,že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné sprá~y
z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listO.
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému v~řejné'
správy v elektronické podobě.

Tr-u tnov 4 I
,". 4~Pocío is •........•••...••....•........

dne 12.08.2013 v 14:34

SEd de lová Iveta


