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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 11.01.2019 09:15:02   

1
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, kód: 602.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0521 Hradec Králové 570044 HořiněvesOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Česká republika

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, 
Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6

00000001-001

00016918

Vlastnické právo

Právo hospodařit s majetkem státu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 645362 Hořiněves List vlastnictví: 8

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

Nemovitosti

Listina

- Bez zápisu

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 
622/11, Řepy, 16300 Praha 6

Pro: 00016918RČ/IČO:

Rozhodnutí o sloučení organizace 8242/2006 -13020 ze dne 09.05.2006.o

Z-1994/2010-602

Pozemky

11.01.2019  09:29:12Vyhotoveno:Vyhotovil:

                     

     108/3

     401/40

     479/2
     479/3

342

161

361
53

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha

zeleň

ostatní 
komunikace

dráha
dráha

pam. zóna - budova, 
pozemek v památkové 
zóně
pam. zóna - budova, 
pozemek v památkové 
zóně

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: 00016918 pro Ministerstvo zemědělství ČR
sekce informační

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, kód: 602.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění

o Upozornění na probíhající obnovu katastrálního operátu

Číslo řízení Vztah k

OO-3/2015-602

B1

C

D

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

- Bez zápisu

- Bez zápisu
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