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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 17.03.2017 12:15:02   

1
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.

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

CZ0712 Olomouc 500496 OlomoucOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

Bahounková Anna, Kožušanská 71/6, Nemilany, 78301 
Olomouc

525205/090
Vlastnické právo

Typ vztahu

Povinnost kOprávnění pro

- Bez zápisu

Kat.území: 703109 Nemilany List vlastnictví: 10

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

Pozemky

     170

     171

977

727

zastavěná plocha a 
nádvoří

zahrada zemědělský půdní 
fond

Součástí je stavba: Nemilany, č.p. 71, bydlení
  170Stavba stojí na pozemku p.č.:

Listina

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 20.08.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 21.08.2013.

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 20.08.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 21.08.2013.

Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 24.02.2011. Právní 
účinky vkladu práva ke dni 09.03.2011.

Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 24.02.2011. Právní 
účinky vkladu práva ke dni 09.03.2011.

V-8303/2013-805

V-8303/2013-805

V-2371/2011-805

V-2371/2011-805

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

Parcela:   167/1

Parcela:   167/3

Parcela:   172/1

Parcela:   172/2

o

o

o

o

vedení inženýrských sítí a právo vstupu dle smlouvy čl. IV.

vedení inženýrských sítí a právo vstupu dle smlouvy čl. IV.

V-8303/2013-805

Z-9096/2015-805

Z-23071/2013-805
Z-23071/2013-805

Z-23071/2013-805
Z-23071/2013-805

Parcela:   171

Parcela:   171

Parcela:   170
Parcela:   171

Parcela:   170
Parcela:   171

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
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Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.

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

CZ0712 Olomouc 500496 OlomoucOkres: Obec:

Typ vztahu

Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 703109 Nemilany List vlastnictví: 10

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Listina

Listina

Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 24.02.2011. Právní 
účinky vkladu práva ke dni 09.03.2011.

Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 24.02.2011. Právní 
účinky vkladu práva ke dni 09.03.2011.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 27.04.2016. Právní účinky 
zápisu ke dni 28.04.2016. Zápis proveden dne 31.05.2016; uloženo na prac. Olomouc

V-2371/2011-805

V-2371/2011-805

V-7391/2016-805

V-7391/2016-805

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Zástavní právo smluvní

Parcela:   172/1

Parcela:   172/2

Bolona a.s., Jiráskova 81/13, 
Hodolany, 77900 Olomouc, RČ/IČO: 
28568249

o

o

o

napojení, uložení, vedení, provozování, údržby, revizí a oprav inženýrských sítí a dále 
dle smlouvy čl. 4

napojení, uložení, vedení, provozování, údržby, revizí a oprav inženýrských sítí a dále 
dle smlouvy čl. 4

zajišťující:
- dluhy ve výši 710.000,- Kč s příslušenstvím
- budoucí dluhy do výše 2.500.000,- Kč vzniklé do 30.10.2026
- budoucí dluhy do výše 28.400,- Kč vzniklé do 30.10.2026
- budoucí dluhy do výše 2.500.000,- Kč vzniklé do 30.10.2026
- budoucí dluhy do výše 2.500.000,- Kč vzniklé do 30.10.2026
- budoucí dluhy do výše 2.500.000,- Kč vzniklé do 30.10.2026
- dluhy do výše 2.500.000,- Kč vzniklé do 30.10.2026

Z-23071/2013-805
Z-23071/2013-805

Z-23071/2013-805
Z-23071/2013-805

V-7391/2016-805
V-7391/2016-805

V-7391/2016-805

Parcela:   170
Parcela:   171

Parcela:   170
Parcela:   171

Parcela:   170
Parcela:   171

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

28.04.2016 14:07

Související zápisy

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 27.04.2016. Právní 
účinky zápisu ke dni 28.04.2016. Zápis proveden dne 31.05.2016; uloženo na 
prac. Olomouc
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Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.

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

CZ0712 Olomouc 500496 OlomoucOkres: Obec:

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

     171
Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu

Povinnost k

F

Typ vztahu

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Oprávnění pro

Oprávnění pro Povinnost k

Změna výměr obnovou operátuo

Kat.území: 703109 Nemilany List vlastnictví: 10

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

30200 727

Listina

Bahounková Anna, Kožušanská 71/6, Nemilany, 78301 Olomouc

Bahounková Anna, Kožušanská 71/6, Nemilany, 78301 Olomouc

Pro:

Pro:

525205/090

525205/090

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Dohoda o vypořádání BSM ze dne  ze dne 21.10.1976.

Smlouva o převodu nemovitosti RI 2022/1992 darovací ze dne 25.6.1992
Registrováno dne 2.7.1992.

o

o

Z-12700034/1976-805

Z-12700063/1992-805

POLVZ:34/1976

POLVZ:63/1992

17.03.2017  12:24:19Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

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

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.

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

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

LV 10 Z-12700072/2001-805

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

V-7391/2016-805

V-7391/2016-805
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 27.04.2016. Právní 

účinky zápisu ke dni 28.04.2016. Zápis proveden dne 31.05.2016; uloženo na 
prac. Olomouc
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