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PŘÍLOHA Č. 5

DW VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu 10.09.2010 07:27:18

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Územní řízení, č.j.: xxxx pro Město Brno

- . : Obec.- 582786 Brno

.List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Okres: CZ0642 Brno-město - 

,<at.území: 611263 Čarnovice

i
A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Vlastnické právo .,
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno- 
město, 601 67

44992785

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti 
Pozemky 

Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
2828/1

2828/92

2828/93

452336 ostatní plocha 
5862 ostatní plocha 
208 zastavěná plocha a 

nádvoří

50 zastavěná plocha a 
nádvoří

4306 ostatní ploaha 
27 ostatní plocha 

4746 ostatní plocha 
11210 ostatní ploaha 

590 ostatní plocha 
50 zastavěná plocha a 

nádvoří

50 zastavěná plocha a 
nádvoří

1285 ostatní plocha 
17211 ostatní plocha

jiná plocha 
jiná plocha

2828/94

2839/7

2840

2842

2843/1

2843/2

2843/3

jiná ploaha 
jiná ploaha 
jiná plocha 
jiná plocha 
jiná plocha

2843/4

2843/5

2844/1
jiná plocha

ostatní
komunikace

ostatní
komunikace

ostatní
komunikace

2844/2 1024 ostatní plocha

2844/3 1024 ostatní plocha

38 zastavěná ploaha a 
nádvoří

62786 ostatní plocha

2845

2846 jiná ploaha

Stavby 
Typ stavby
Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele
bez čp/óe 
bez 5p/če 
bez čp/če 
bez čp/če 
bez čp/če

jiná st. 
jiná st. 
jiná st. 
jiná st. 
jiná st.

2828/93
2828/94
2843/3
2843/4
2845

B1 Jiná práva - Bez zápisu

O O/nezení vlastnického práva - Bez zápisu

Jiné zápisy - Bez zápisuD

; Nabývací tituly a jiné podklady zápisuE

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, kód: 702,
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazujidi stav evidovaný k datu 10.09.2010 07:27:18

Vyhotoveno bezúplatné dálkovým přístupem pro ůéel: Územní řízeni, ój.: xxxx pro Město Brno

. Obec: 582786 Brno

List vlastnictví: 10001

V kat* územi jsou pozemky vedeny v jedné čiselné řadě

/ i

Okres: CZ0642 Brno-mšsto 

Kat.území: 611263 Černovice

Listina

o Vznik práva ze zákona zákon č, 172/1991 ČNR ze dne 24,4.1991 o přechodu některých věcí z 
majetku ČR
do vlastniatví obcí - § 1

Z-500326/1993-702

Pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, RČ/IČO: 44992785 
601 67

POLVZ:326/1993

o Darovací smlouva V12 1836/2001 Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 15.12.2000 
právní účinky vkladu vznikly dnem 7.3.2001

Z-500103/2001-702

Pro; Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, RČ/IČO: 44992785 
601 67

o Smlouva O bezúplatném převodu podle § 22 odst, 2 zák.&.219/2000 Sb,
Právní účinky vkladu práva ke dni 19.12.2002.

POLVZ:103/2001

ze dne 18.11.2002.

y-13101/2002-702

Pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1; Brno-město, RČ/IČO: 44992785 
601 67

o Smlouva kupní ze dne 25.05.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 18,09,2007.

V-l4894/2007-702

Pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, RČ/IČO: 44992785 
601 67

Vztah bonítovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisuF

Údaje tohoto výpisu mohou být dotčeny úkony katastrálního úřadu ve věcí zn.

- Obnova operátu00-1/2008-702

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

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, kód: 702.

Vyhotovil:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno; 10,09,2010 08:17:23

Nemovitostí jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, kód: 702.
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• “íPoř, c. vidimaca
podle ověřovací knihy Majetkového odboru MMS '
tento úplřfjffi - částečnýtó-opte / kopte,

obsahující
souhlasí doslovně s předloženou Dstinou, z nE byVa
pořízen/a a tato listina je
- prvopísem

- opisena-nebo kopií pořízenou zo spisu ?
- stejnopisem-, ""

obsahujícím

V Bmě dne
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ir 002,

M̂ ovýa-^ystran '
osvobozeno dle
z. č. 634/2004 Sb.
§ 8 odst. 2 písm. c)

;2 7 -10- 2010
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