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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.11.2017 10:15:02   

1
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

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

CZ0100 Hlavní město Praha 554782 PrahaOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

Konhefr Počernice s.r.o., Štverákova 2777/22, Horní 
Počernice, 19300 Praha 9

27642941
Vlastnické právo

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

- Bez zápisu

Kat.území: 643777 Horní Počernice List vlastnictví: 4957

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

    4279/72

    4279/73

    4279/83

    4279/84

270

274

146

343

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní 
komunikace
ostatní 
komunikace
ostatní 
komunikace
ostatní 
komunikace

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: 11/2017 pro Městská část Praha 20

Listina

Listina

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 20.06.2012. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 27.06.2012.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 08.03.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 13.03.2013.

V-27640/2012-101

V-10528/2013-101

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Věcné břemeno (podle listiny)

PREdistribuce, a.s., Svornosti 
3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, 
RČ/IČO: 27376516

PREdistribuce, a.s., Svornosti 
3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, 
RČ/IČO: 27376516

o

o

o

pro umístění a provozování kabelového vedení s právem volného vstupu a vjezdu za účelem 
zajištění provozu, obnovy, oprav a údržby
dle článku III. smlouvy
dle GP č.4301-779/2011

dle čl.III smlouvy v rozsahu GP 4541-779/2011

právo umístění stavby 
právo vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav, rekonstrukcí a odstraňování 
havárií
právo neprovedení staveb a neosázení trvalými porosty povinným

V-27640/2012-101

V-10528/2013-101
V-10528/2013-101

Parcela:  4279/84

Parcela:  4279/73
Parcela:  4279/83

Pořadí k

Pořadí k

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 hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

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

CZ0100 Hlavní město Praha 554782 PrahaOkres: Obec:

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu
Povinnost k

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Oprávnění pro

Kat.území: 643777 Horní Počernice List vlastnictví: 4957

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

- Bez zápisu

Konhefr Počernice s.r.o., Štverákova 2777/22, Horní Počernice,
19300 Praha 9

Konhefr Počernice s.r.o., Štverákova 2777/22, Horní Počernice,
19300 Praha 9

Pro:

Pro:

27642941

27642941

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 25.07.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.07.2008.

Smlouva kupní  ze dne 21.07.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2008.

o

o

V-41561/2008-101

V-67133/2008-101

24.11.2017  10:24:51Vyhotoveno:Vyhotovil:

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 12.08.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 27.08.2013.

V-40109/2013-101

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1, RČ/IČO: 00064581

dle čl. III. smlouvy
v rozsahu GP č. 4622-107/2013

V-40109/2013-101
V-40109/2013-101

Parcela:  4279/72
Parcela:  4279/83

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
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