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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 26.09.2019 10:55:02   

1
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, kód: 404.

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

CZ0322 Klatovy 555771 KlatovyOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

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

Typ vztahu

Kat.území: 665797 Klatovy List vlastnictví: 2522
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Nemovitosti
Pozemky
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ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha
vodní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

vodní plocha

vodní plocha

neplodná půda
manipulační 
plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
manipulační 
plocha
manipulační 
plocha
jiná plocha
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené
ostatní 
komunikace
ostatní 
komunikace
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené

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

Věcné břemeno vedenío
v zemi uložené inženýrské sítě - vodovodního řadu v rozsahu
vymezeném v geometrickém plánu č. 5433-124/2011

Oprávnění pro
Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 33901 Klatovy, 
RČ/IČO: 00255661

Listina

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
Parcela: 3666/4
Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 16.08.2011. Právní 
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Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, kód: 404.

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

CZ0322 Klatovy 555771 KlatovyOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 665797 Klatovy List vlastnictví: 2522
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Listina

- Bez zápisu

Česká republika

Česká republika

Česká republika

Česká republika

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

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

00000001-001

00000001-001

00000001-001

00000001-001

00016918

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Pozemková kniha vložka 3790/.

Pozemková kniha vložka 3790/ parcela vznikla GP2326-23/96(PN 2326) a je částí pův. PK
parcely 3497.

Zápis o předání majetku státu (§ 19 odst. 1 zák.č.219/2000 Sb.)  ze dne 24.09.2001.

Pozemková kniha knihovní vložka 3790 (POLVZ: 7457/1968).

Rozhodnutí o sloučení organizace, o zrušení organizace : Ministerstvo zemědělství České 
republiky : čj-8241/2006 - 13020 ze dne 09.05.2006.

o

o

o

o

o

Z-105002/1970-404

Z-105002/1970-404

Z-2909/2001-404

Z-580/2002-404

Z-5061/2006-404

POLVZ:5002/1970

POLVZ:5002/1970

-

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Změna číslování parcel

Změna výměr obnovou operátu

o

o

V-2335/2011-404
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

D Poznámky a další obdobné údaje

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1109/18, Parcela: 1109/25, Parcela: 1109/26, Parcela: 1109/6, Parcela: 
1109/7, Parcela: 2380/4, Parcela: 3723/23, Parcela: 3723/25

Parcela: 1109/6, Parcela: 1693, Parcela: 991/5

účinky vkladu práva ke dni 18.08.2011.
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Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, kód: 404.

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

CZ0322 Klatovy 555771 KlatovyOkres: Obec:
Kat.území: 665797 Klatovy List vlastnictví: 2522

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

26.09.2019  11:13:15Vyhotoveno:Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, kód: 404.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD


