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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.01.2020 00:00:00   

1
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, kód: 603.

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

CZ0531 Chrudim 572241 SkutečOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Uličný Libor, Přibylov 558, 53973 Skuteč 610327/0734
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 749168 Skuteč List vlastnictví: 2994

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

Nemovitosti
Pozemky

St.  752

     870

     875

     876

     877/1

     877/2

415

55

871

34

531

311

zastavěná plocha a 
nádvoří

trvalý travní porost

trvalý travní porost

trvalý travní porost

zahrada

trvalý travní porost

zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Dědické řízení, č.j.: 4 D 173/2020 pro Notář Kučera Milan, Mgr.

Součástí je stavba: Skuteč, č.p. 558, rod.dům
St.  752Stavba stojí na pozemku p.č.:

Předkupní právo

Věcné břemeno (podle listiny)

Zástavní právo smluvní

o

o

o

ze dne 4.5.2005

zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy-dle čl.IV smlouvy-vyznačeno v 
geom.pl.1325-875/2009

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035

Listina

Listina

Z-4965/2005-603

V-1134/2012-603

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

- Bez zápisu

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 875

Parcela: 875

Ohlášení vzniku předkupního práva podle zák.č.95/1999 Sb..

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 17.02.2012. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 09.03.2012.
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Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, kód: 603.

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

CZ0531 Chrudim 572241 SkutečOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 749168 Skuteč List vlastnictví: 2994

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

Listina

Uličný Libor, Přibylov 558, 53973 SkutečPro: 610327/0734RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 17.09.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.09.2012.o

V-4790/2012-603

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Zástavní právo smluvní

Změna výměr obnovou operátu

o

o

k zajištění pohledávky z úvěru č.0099003880924 poskytovaném ve výši 152.000,-Kč s 
příslušenstvím,budoucí pohledávky,které vzniknou do 15.3.2031 do výše 184.720,-Kč,a 
další budoucí pohledávky ze smlouvy č.10000363666 do výše 30.628,-Kč a vzniklé do 
15.3.2031

k zajištění pohledávky z úvěru č.0099003866652 poskytovaném ve výši 958.000,-Kč s 
příslušenstvím,budoucí pohledávky,které vzniknou do 15.3.2031 do výše 1.182.450,-Kč,a 
další budoucí pohledávky ze smlouvy č.10000363665 do výše 193.037,-Kč a vzniklé do 
15.3.2031

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054

Listina

Listina

V-3970/2012-603

V-3971/2012-603

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

D Poznámky a další obdobné údaje

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: St. 752, Parcela: 870, Parcela: 876, Parcela: 877/1, Parcela: 877/2

Parcela: St. 752, Parcela: 870, Parcela: 876, Parcela: 877/1, Parcela: 877/2

Parcela: St. 752, Parcela: 877/2

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 06.08.2012. Právní 
účinky vkladu práva ke dni 08.08.2012.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.  ze dne 06.08.2012. Právní 
účinky vkladu práva ke dni 08.08.2012.
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Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, kód: 603.

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

CZ0531 Chrudim 572241 SkutečOkres: Obec:

     870
     875
     876
     877/1
     877/2

Kat.území: 749168 Skuteč List vlastnictví: 2994

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

53141
53141
53141
53141
53141

55
871
34
531
311

18.02.2020  15:27:21Vyhotoveno:Vyhotovil:

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

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, kód: 603.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
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