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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.05.2018 14:35:02   

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 Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Č.p./
Č.jednotky Způsob využití

B

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

Iurash Ivan, Haharina 22, Zakarpatská oblast, Bohdan, 
Ukrajina

530204
Vlastnické právo

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

- Bez zápisu

Budova

Parcela

Žižkov, č.p. 2026, 2027, 2028, 2029, byt.dům, LV 19486

Kat.území: 727415 Žižkov List vlastnictví: 20655

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti

Způsob ochrany

2027/7 byt 7269/670488památkově chráněné území

na parcele     3089, LV 19486
    3092, LV 19486
    3097, LV 19486
    3099/2, LV 19486
    3099/5, LV 927

Jednotky

    3084/1
    3084/2
    3085
    3089
    3092
    3096
    3097
    3098/1
    3098/2
    3099/1
    3099/2

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří

386m2
31m2
576m2
974m2
756m2
50m2
259m2
199m2
15m2
90m2
259m2

Vymezeno v:

Podíl na
společných částech

domu a pozemku
Typ
jednotky

byt.z.

Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha

jiná plocha

jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 16.12.2005. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 08.03.2006.

V-10905/2006-101

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

UPC Česká republika, s.r.o., 
Závišova 502/5, Nusle, 14000 Praha 
4, RČ/IČO: 00562262

UPC Česká republika, s.r.o., 

o

o

zřizování, provozu, údržby, úprav podzemního vedení telekomunikační sítě a kácení a 
oklešťování dřevin; vyznačeno v GP 1515-406/2004

právo umístit,provozovat,udržovat a opravovat podzemní vedení a zařízení 
veřejné telekomunikační sítě v rozsahu dle geometr.plánu č.1516-406/2004

V-35520/2013-101

V-35520/2013-101

Jednotka: 2027/7

Jednotka: 2027/7

Pořadí k 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: 727415 Žižkov List vlastnictví: 20655

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

- Bez zápisu

Iurash Ivan, Haharina 22, Zakarpatská oblast, Bohdan, UkrajinaPro: 530204RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 16.12.2014. Právní účinky zápisu ke dni 06.01.2015. Zápis proveden 
dne 04.02.2015.

o

V-543/2015-101

Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Listina

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 26.10.2005. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 06.12.2005.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 26.10.2005. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 06.12.2005.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 25.08.2009. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 26.10.2009.

Souhlasné prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení společnosti  ze dne 
02.06.2015. Právní účinky zápisu ke dni 15.06.2015. Zápis proveden dne 04.08.2015.

V-50941/2005-101

V-50941/2005-101

V-54355/2009-101

V-45942/2015-101

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Závišova 502/5, Nusle, 14000 Praha 
4, RČ/IČO: 00562262

CATR spol. s r.o., Jeremenkova 
510/41, Podolí, 14700 Praha 4, 
RČ/IČO: 49623524

Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Olšanská 
2681/6, Žižkov, 13000 Praha 3, 
RČ/IČO: 04084063

o

o

právo umístit,provozovat,udržovat a opravovat podzemní vedení a zařízení 
veřejné telekomunikační sítě v rozsahu dle geometr.plánu č.1516-406/2004

právo zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení
v rozsahu GP č.2018-141/2008 dle Čl. III. smlouvy

V-35520/2013-101

V-45942/2015-101

Jednotka: 2027/7

Jednotka: 2027/7

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

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:

Kat.území: 727415 Žižkov List vlastnictví: 20655

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

16.05.2018  14:49:29Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

            výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
            prostory.

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
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