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strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 29.05.2020 12:55:03   

1
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.

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

CZ0724 Zlín 585068 ZlínOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín 70891320
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 635987 Malenovice u Zlína List vlastnictví: 1091

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

Nemovitosti
Pozemky

    2079/1

    2080

    2081/1

    2081/4

    2081/5

    2081/7

    2081/8

2439

1522

6754

2619

2844

2648

3362

orná půda

ostatní plocha

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

orná půda

ostatní 
komunikace

zemědělský půdní 
fond

zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Věcné břemeno (podle listiny)

o

o

plynovodu, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2326-223/2009
ve prospěch ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,

právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství
právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2326-223/2009

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad 
Labem, RČ/IČO: 27295567

Listina

Z-1987/2011-705
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

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

Povinnost k

Parcela: 2080, Parcela: 2081/1

Parcela: 2081/7, Parcela: 2081/8

Rozhodnutí č.-24/2010 o zřízení věcného břemene ze dne 10.12.2010. Právní moc 
ke dni 01.01.2011.
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2
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.

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

CZ0724 Zlín 585068 ZlínOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 635987 Malenovice u Zlína List vlastnictví: 1091

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

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

o

o

o

plynárenského zařízení, právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 2516-211/2011

plynárenského zařízení a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek v 
rozsahu dle geometrického plánu č. 2516-211/2011

horkovodu, v rozsahu geometrického plánu č. 2325-222/2009

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad 
Labem, RČ/IČO: 27295567

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad 
Labem, RČ/IČO: 27295567

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 
Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

V-3176/2011-705

Z-17550/2013-705

V-3837/2013-705

Z-17550/2013-705

V-899/2013-705

Z-17550/2013-705

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

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 2081/4, Parcela: 2081/5

Parcela: 2079/1

Parcela: 2081/4, Parcela: 2081/5

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 28.03.2011. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 02.05.2011.

Výpis z obchodního rejstříku prokazující přeměnu obchodní společnosti fúzí  ze 
dne 17.12.2013.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 21.06.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 27.06.2013.

Výpis z obchodního rejstříku prokazující přeměnu obchodní společnosti fúzí  ze 
dne 17.12.2013.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 04.02.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 25.02.2013.

Výpis z obchodního rejstříku prokazující přeměnu obchodní společnosti fúzí  ze 
dne 17.12.2013.

Rozhodnutí správního orgánu SU-51153/2010 o zřízení věcného břemene ze dne 
25.10.2010. Právní moc ke dni 24.01.2011.
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3
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.

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

CZ0724 Zlín 585068 ZlínOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 635987 Malenovice u Zlína List vlastnictví: 1091

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

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Věcné břemeno (podle listiny)

o

o

o

vodovodu, v rozsahu geometrického plánu č. 2327-224/2009

horkovodu, v rozsahu geometrického plánu č. 2325-222/2009

právo zřídit a provozovat přeložku vodovodu včetně jejího příslušenství
právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstukcemi, opravami a 
provozováním přeložky vodovodu včetně jejího příslušenství
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2327-224/2009

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 
Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 
Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 
Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Z-1821/2011-705

V-10672/2014-705

Z-1529/2011-705

V-10672/2014-705

Z-1983/2011-705

V-10672/2014-705

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

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 2081/4, Parcela: 2081/5

Parcela: 2080, Parcela: 2081/1

Parcela: 2081/7, Parcela: 2081/8

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.

Rozhodnutí správního orgánu SÚ-50192/2010 o zřízení věcného břemene ze dne 
22.10.2010. Právní moc ke dni 11.01.2011.

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.

Rozhodnutí správního orgánu č.-25/2010 o zřízení věcného břemene ze dne 
13.12.2010. Právní moc ke dni 04.01.2011.

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 21.03.2011. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 02.05.2011.
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4
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.

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

CZ0724 Zlín 585068 ZlínOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 635987 Malenovice u Zlína List vlastnictví: 1091

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

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

o

o

o

právo zřídit a provozovat přeložku tepelného kanálu včetně jeho příslušenství
právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstukcemi, opravami a 
provozováním přeložky tepelného kanálu včetně jeho příslušenství
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2325-222/2009

ze dne 2.6.1999, právní účinky vkladu ke dni 23.9.1999
Právo vstupu, výstupu, vjezdu a výjezdu nezbytnými
mechanizmy na pozemek - parcelu ve zjednodušené evidenci-
původ pozemkový katastr p.č. 1429/1 v rozsahu dle
geometrického plánu ZPMZ 1390-5/1 za účelem výstavby,
údržby a oprav Horkovodu TOT a.s.

ze dne 24.3.1999, právní účinky vkladu ke dni 11.8.1999
vstupu a výstupu, vjezdu a výjezdu nezbytnými mechanizmy
dle geometrického plánu ZPMZ 1390/5/1 , ostatní dle smlouvy.

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 
Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 
Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina
POLVZ:918/1999

V-3175/2011-705

V-10672/2014-705

V-3177/2011-705

V-10672/2014-705

Z-5900918/1999-705

V-10672/2014-705

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

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 2081/7, Parcela: 2081/8

Parcela: 2079/1

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 21.03.2011. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 02.05.2011.

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.

Smlouva o věcném břemeni V3 5685/1999.

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.
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5
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.

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

CZ0724 Zlín 585068 ZlínOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Kat.území: 635987 Malenovice u Zlína List vlastnictví: 1091

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

Listina

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

Pro:

Pro:

Pro:

70891320

70891320

70891320

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 19.11.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.11.2018 13:36:12. 
Zápis proveden dne 14.12.2018.

Smlouva kupní  ze dne 13.11.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.11.2018 13:41:55. 
Zápis proveden dne 14.12.2018.

Smlouva kupní  ze dne 19.11.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.11.2018 13:47:02. 
Zápis proveden dne 14.12.2018.

o

o

o

V-11610/2018-705

V-11612/2018-705

V-11613/2018-705

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedenío

C 540 Tepelného kanálu a právo vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho zřízením, provozem,
opravami a údržbou v rozsahu dle geometického plánu č. 2519-228/2011

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 
Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

Listina

Listina

Listina

Listina

POLVZ:14/2000 Z-5900014/2000-705

V-10672/2014-705

V-748/2013-705

V-10672/2014-705

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 2080

Parcela: 2079/1

Smlouva o věcném břemeni V3 4835/1999.

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 12.02.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 18.02.2013.

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 29.05.2020 12:55:03   

6
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.

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

CZ0724 Zlín 585068 ZlínOkres: Obec:

    2079/1
    2081/1
    2081/4
    2081/5
    2081/7
    2081/8

Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 635987 Malenovice u Zlína List vlastnictví: 1091

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

35600
35600
35600
35600
35600
35600

2439
6754
2619
2844
2648
3362

Listina

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

Pro:

Pro:

70891320

70891320

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 04.03.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 05.03.2019 13:19:43. 
Zápis proveden dne 27.03.2019.

Smlouva kupní  ze dne 22.10.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 25.10.2019 07:35:18. 
Zápis proveden dne 19.11.2019.

o

o

V-1950/2019-705

V-10039/2019-705

29.05.2020  13:04:20Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 
ČÁSTEČNÝ VÝPIS LISTU VLASTNICTVÍ č. 1424 
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1
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.

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

CZ0724 Zlín 585068 ZlínOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice, Jarolímkovo 
náměstí 156, Malenovice, 76302 Zlín

44125917
Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 635987 Malenovice u Zlína List vlastnictví: 1424

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

Nemovitosti
Pozemky

    2081/6

    2081/49

18341

36

orná půda

orná půda

zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Věcné břemeno (podle listiny)

o

o

plynárenského zařízení a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2516-211/2011

-umístit, provozovat, opravovat a udržovat C 540 Tepelný kanál  v rozsahu 197m2
-v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět dopravními prostředky v souvislosti se 
zřízením, provozem, opravami a údržbou vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 2519-
228/2011

Oprávnění pro

Oprávnění pro

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad 
Labem, RČ/IČO: 27295567

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 
Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

Listina

Listina

Listina

Listina

V-1306/2013-705

Z-17550/2013-705

V-701/2013-705

V-10672/2014-705

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

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

Povinnost k

Parcela: 2081/6

Parcela: 2081/6

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 25.02.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 14.03.2013.

Výpis z obchodního rejstříku prokazující přeměnu obchodní společnosti fúzí  ze 
dne 17.12.2013.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 31.01.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 14.02.2013.

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.

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

CZ0724 Zlín 585068 ZlínOkres: Obec:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 635987 Malenovice u Zlína List vlastnictví: 1424

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

Věcné břemeno (podle listiny)

Předkupní právo

Nájem

Změna číslování parcel

o

o

o

o

-umístit, provozovat, opravovat a udržovat C 322 Přeložka vodovodu ZPS (řad 3) v 
rozsahu 173m2
-v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět dopravními prostředky v souvislosti se 
zřízením, provozem, opravami a údržbou vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 2522-
226/2011

na dobu počínající dnem podpisu smlouvy t.j. 05.11.2015 a končící uplynutím 50 let

geom.plánem č. 2027-7915/2006 z p.č.2081/6
přečísl.obnovou operátu z parcel(y) PK 1416/1

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 76502 
Otrokovice, RČ/IČO: 29290171

CZ 5 s.r.o., Vězeňská 116/5, Staré Město, 11000 Praha 
1, RČ/IČO: 27360725

CZ 5 s.r.o., Vězeňská 116/5, Staré Město, 11000 Praha 
1, RČ/IČO: 27360725

Listina

Listina

Listina

Listina

V-701/2013-705

V-10672/2014-705

V-15274/2015-705

V-15274/2015-705

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

23.12.2015 09:37

23.12.2015 09:37

D Poznámky a další obdobné údaje

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 2081/6

Parcela: 2081/49, Parcela: 2081/6

Parcela: 2081/49, Parcela: 2081/6

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 31.01.2013. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 14.02.2013.

Prohlášení o vzniku práva přeměnou právnické osoby fúzí  ze dne 20.09.2014. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 14.10.2014 08:31:00. Zápis proveden dne 
25.11.2014.

Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, nájemní  ze dne 05.11.2015. Právní
účinky zápisu k okamžiku 23.12.2015 09:37:13. Zápis proveden dne 28.01.2016.

Smlouva o zřízení věcného předkupního práva, nájemní  ze dne 05.11.2015. Právní
účinky zápisu k okamžiku 23.12.2015 09:37:13. Zápis proveden dne 28.01.2016.
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.

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

CZ0724 Zlín 585068 ZlínOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

    2081/6
    2081/49

Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 635987 Malenovice u Zlína List vlastnictví: 1424

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

35600
35600

18341
36

Listina

Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice, Jarolímkovo náměstí
156, Malenovice, 76302 Zlín

Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice, Jarolímkovo náměstí
156, Malenovice, 76302 Zlín

Pro:

Pro:

44125917

44125917

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Pozemková kniha vložka 148/.

Rozhodnutí o sloučení církevních právnických osob č.j.-8143/2002 ze dne 27.01.2002.

o

o

Z-5900450/1981-705

Z-7830/2002-705

POLVZ:450/1981

29.05.2020  12:12:14Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Povinnost k
Parcela: 2081/49, Parcela: 2081/6



 

 

PŘÍLOHA Č. 3 
GEOMETRICKÝ PLÁN 

 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 


