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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 01.09.2018 16:15:02   

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 570028 HolohlavyOkres: 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

Kat.území: 641294 Holohlavy List vlastnictví: 5

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

Nemovitosti
Pozemky

                     

     198/27
     242/2

     242/10

     245/33
     245/36
     245/37
     249/1

     249/11

     257

     378/5
     435/5
     435/6
     444/46
     482/4

     508/15

     510/16

     510/24

     512/8

     512/15

     512/18

351
2770

2968

35
78
150
2936

106

273

710
170
72
37
311

543

188

4

707

478

611

ostatní plocha
vodní plocha

vodní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha

vodní plocha

vodní plocha

vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

vodní plocha

vodní plocha

vodní plocha

vodní plocha

vodní plocha

vodní plocha

jiná plocha
koryto vodního 
toku umělé
vodní nádrž 
umělá
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené
koryto vodního 
toku umělé
zamokřená plocha
zamokřená plocha
zamokřená plocha
jiná plocha
ostatní 
komunikace
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené
koryto vodního 
toku umělé
koryto vodního 
toku umělé
koryto vodního 
toku umělé
koryto vodního 
toku umělé
koryto vodního 
toku umělé

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

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu
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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 570028 HolohlavyOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Kat.území: 641294 Holohlavy List vlastnictví: 5

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

Listina

Česká republika

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

Česká republika

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

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

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

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

00000001-001

00016918

00000001-001

00016918

00016918

00016918

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Pozemková kniha - knihovní vložka č. 472                  POLVZ:170/1983.

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

Hospodářská smlouva o převodu práva hospodaření, o převodu vlastnictví Fin 17-Rp 
1510/1973 ze dne 6.5.1974.

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

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

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

o

o

o

o

o

o

Z-11457/2008-602

Z-13925/2008-602

Z-17711/2008-602

Z-1121/2009-602

Z-2889/2010-602

Z-3254/2011-602

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Věcné břemeno (podle listiny)o
Oprávnění pro

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

Listina

Listina
V-5375/2009-602

Z-15699/2010-602
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

C

D

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Povinnost k
Parcela: 444/46

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 19.02.2009. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 24.07.2009.

Výpis z obchodního rejstříku prokazující splynutí obchodních společností  ze 
dne 09.11.2010.
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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 570028 HolohlavyOkres: Obec:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 641294 Holohlavy List vlastnictví: 5

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

- Bez zápisu

01.09.2018  16:28:46Vyhotoveno:Vyhotovil:

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
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