VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 13.10.2016 17:35:02
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek

Obec: 598542 Ostravice

Kat.území: 715671 Ostravice 1

List vlastnictví: 2296

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách

Identifikátor

A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
SEWER s.r.o., Holvekova 645/36, Kunčičky, 71800 Ostrava
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
2124/7

(St. = stavební parcela)

Výměra[m2] Druh pozemku
291 lesní pozemek

25371240

Způsob využití

2125/4

2023 ostatní plocha

2125/31

148 ostatní plocha

jiná plocha

5061

134 ostatní plocha

jiná plocha

B1

Jiná práva - Bez zápisu

C

Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro

Podíl

neplodná půda

Způsob ochrany
pozemek určený k
plnění funkcí lesa,
rozsáhlé chráněné
území
rozsáhlé chráněné
území
rozsáhlé chráněné
území
rozsáhlé chráněné
území

Povinnost k

o Zástavní právo smluvní

k zajištění:
pohledávka A
b)- budoucí pohledávky:
(i)2 právní důvod: Smlouva o úvěru, výše pohledávky do 5.000.000,-Kč, řádná
konečná splatnost: 12.06.2018
(ii)1 právní důvod:pohledávky z úvěrů, doba vzniku do: 30.06.2018, celková výše
pohledávek do: 5.000.000,-Kč
(ii)2 právní důvod: pohledávky na náhradu škody ze smluv o úvěru, doba vzniku do:
31.12.2018, celková výše pohledávek do: 500.000,-Kč
c) - pohledávky na vrácení bezdůvodného obohacení
vzniklé nejpozději do: 31.12.2018, do celkové výše 15.000.000,-Kč
pohledávka B
právní důvod: náhrada škody a smluvní pokuty, doba vzniku do: 31.12.2018, celková výše
pohledávek do: 1.500.000,-Kč
Beskydský pivovárek, s.r.o., č.p.
Parcela: 2124/7
V-7213/2016-802
449, 73914 Ostravice, RČ/IČO:
Parcela: 2125/31
V-7213/2016-802
29397405
Parcela: 2125/4
V-7213/2016-802
Parcela: 5061
V-7213/2016-802
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 13.06.2011. Právní účinky
vkladu práva ke dni 13.06.2011.
V-3986/2011-802
Listina Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze
dne 12.04.2016. Právní účinky zápisu ke dni 18.07.2016. Zápis proveden dne
09.08.2016.
V-7213/2016-802
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Nařízení předběžného opatření

- zákaz nakládat s nemovitostí
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
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Typ vztahu
Oprávnění pro

(St. = stavební parcela)

Povinnost k

Parcela: 2124/7
Z-36/2016-802
Parcela: 2125/31
Z-36/2016-802
Parcela: 2125/4
Z-36/2016-802
Parcela: 5061
Z-36/2016-802
Listina Usnesení soudu o nařízení předběžného opatření Krajského soudu v Ostravě KSOS 37
INS 27789/2015-A17 ze dne 05.01.2016. Právní účinky zápisu ke dni 05.01.2016. Zápis
proveden dne 08.01.2016.
Z-36/2016-802
D

Jiné zápisy
Typ vztahu
Oprávnění pro

Povinnost k

o Změna číslování parcel

-původní parcelní číslo st.2934
Parcela:

5061

Z-13827/2012-802

Plomby a upozornění - Bez zápisu
E

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina
o Smlouva kupní

ze dne 03.11.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.11.2009.

Pro: SEWER s.r.o., Holvekova 645/36, Kunčičky, 71800 Ostrava
F

V-7968/2009-802
RČ/IČO: 25371240

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: .................

13.10.2016

17:36:33

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