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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 07.12.2018 09:35:02   

1
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740.

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

CZ0721 Kroměříž 588610 Kostelec u HolešovaOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Česká republika

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

00000001-001

69797111

Vlastnické právo

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Kat.území: 670294 Kostelec u Holešova List vlastnictví: 60000

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

Nemovitosti

Listina

Česká republika

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

Pro:

Pro:

00000001-001

69797111

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Kolaudační rozhodnutí 303/1999 MěÚ Holešov ze dne 11.2.1992 Č.j.: Výst./303/99/So.

Zápis o předání majetku státu (§ 19 odst. 1 zák.č.219/2000 Sb.) a o změně příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/BKM/8653/2017-BKMM ze dne 20.12.2017. Právní 
účinky zápisu ke dni 03.01.2018. Zápis proveden dne 22.01.2018.

o

o

Z-5700076/1999-740

Z-10/2018-740

POLVZ:76/1999

Pozemky

                     

St.  261

St.  441

St.  442

     625/12

230

19

19

910

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zahrada zemědělský půdní 
fond

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: bkm pro Úřad pro zastupování státu
 ve věcech majetkových

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Kostelec u Holešova, č.p. 226, jiná st.

bez čp/če, garáž

bez čp/če, garáž

St.  261

St.  441

St.  442

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

B1

C

D

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

- Bez zápisu

- Bez zápisu
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740.

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

CZ0721 Kroměříž 588610 Kostelec u HolešovaOkres: Obec:

     625/12
Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 670294 Kostelec u Holešova List vlastnictví: 60000

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

62411 910

07.12.2018  09:51:10Vyhotoveno:Vyhotovil:

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

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, kód: 740.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
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