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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.09.2018 13:15:02   

1
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.

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

CZ0209 Praha-východ 538752 SenohrabyOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Rydlová Naděžda, U dálnice 356, 25166 Senohraby 705106/0170
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 747505 Senohraby List vlastnictví: 1325

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

Nemovitosti
Pozemky

St.  757

     134/11

163

649

zastavěná plocha a 
nádvoří

zahrada zemědělský půdní 
fond

Součástí je stavba: Senohraby, č.p. 356, bydlení
St.  757Stavba stojí na pozemku p.č.:

Zástavní právo smluvní

Zákaz zcizení a zatížení

o

o

- dluhy do výše 1.287.800,- Kč
- budoucí dluhy do výše 1.287.800,- Kč, které budou vznikat po dobu 31 let od uzavření 
zástavní smlouvy

- do doby zániku zajištěných dluhů nejdéle však po dobu 31 let od uzavření zástavní 
smlouvy
- bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Equa bank a.s., Karolinská 661/4, Karlín, 18600 Praha 
8, RČ/IČO: 47116102

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 
reg. č. 1412120010/ZN/02  ze dne 12.01.2017. Právní účinky zápisu ke dni 
16.01.2017. Zápis proveden dne 07.02.2017; uloženo na prac. Praha-východ

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 
reg. č. 1412120010/ZN/02  ze dne 12.01.2017. Právní účinky zápisu ke dni 
16.01.2017. Zápis proveden dne 07.02.2017; uloženo na prac. Praha-východ

V-734/2017-209

V-734/2017-209

V-734/2017-209

Pořadí k 16.01.2017 15:09

Související zápisy

Související zápisy

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

- Bez zápisu

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Povinnost k
Parcela: St. 757, Parcela: 134/11

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 
reg. č. 1412120010/ZN/02  ze dne 12.01.2017. Právní účinky zápisu ke dni 
16.01.2017. Zápis proveden dne 07.02.2017; uloženo na prac. Praha-východ

Listina

Listina
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.

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

CZ0209 Praha-východ 538752 SenohrabyOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

     134/11
Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 747505 Senohraby List vlastnictví: 1325

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

52901 649

Listina

Rydlová Naděžda, U dálnice 356, 25166 SenohrabyPro: 705106/0170RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 02.12.2016. Právní účinky zápisu ke dni 06.12.2016. Zápis proveden 
dne 30.12.2016.

o

V-20086/2016-209

24.09.2018  13:25:00Vyhotoveno:

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 Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, kód: 209.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Oprávnění pro
Equa bank a.s., Karolinská 661/4, Karlín, 18600 Praha 
8, RČ/IČO: 47116102

Listina

V-734/2017-209
Pořadí k 16.01.2017 15:09

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Povinnost k
Parcela: St. 757, Parcela: 134/11

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 
reg. č. 1412120010/ZN/02  ze dne 12.01.2017. Právní účinky zápisu ke dni 
16.01.2017. Zápis proveden dne 07.02.2017; uloženo na prac. Praha-východ


		2018-09-24T13:25:01+0200
	ČÚZK, Praha
	R - eský úad zemmický a katastrální
	Výstup z informačního systému veřejné správy




