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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 01.08.2017 14:35:02   

1
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0802 Frýdek-Místek 598003 Frýdek-MístekOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 
Ostrava

45193070
Vlastnické právo

Kat.území: 634956 Frýdek List vlastnictví: 182
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

    3545/2

    3584
    3588/3

    3588/5

    3588/7

    3588/8

    3588/9

    3588/11

    3588/14

    3588/16
    3588/23

    3589/1

    3589/3

    3589/4

2817

690
5291

34216

916

816

472

2708

272

145
59

15242

105

61

ostatní plocha

ostatní plocha
zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

ostatní plocha
zastavěná plocha a 
nádvoří

ostatní plocha

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

ostatní 
komunikace
jiná plocha

jiná plocha

manipulační 
plocha

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

bez čp/če, výroba

bez čp/če, výroba

Frýdek, č.p. 3267, výroba

bez čp/če, výroba

bez čp/če, výroba

bez čp/če, výroba

bez čp/če, výroba

bez čp/če, výroba

bez čp/če, výroba

 3588/3

 3588/5

 3588/7

 3588/8

 3588/9

 3588/11

 3588/14

 3588/23

 3589/3

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:
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2
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0802 Frýdek-Místek 598003 Frýdek-MístekOkres: Obec:

B1 Jiná práva

C Omezení vlastnického práva

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnost k

Kat.území: 634956 Frýdek List vlastnictví: 182
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

chůze a jízdy za účelem údržby a rekonstrukce staveb

provozovat, udržovat, opravovat, měnit a odstraňovat elektrický silnoproudý kabel

provozovat, udržovat, opravovat, měnit a odstraňovat elektrický silnoproudý kabel

provozovat, udržovat, opravovat, měnit a odstraňovat elektrický silnoproudý kabel

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 10.05.2004. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 31.05.2004.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 10.05.2004. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 31.05.2004.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 10.05.2004. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 31.05.2004.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 10.05.2004. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 31.05.2004.

Listina

Listina

Listina

Listina

o

o

o

o

    3589/20

    5191/4

15530

780

ostatní plocha

ostatní plocha

manipulační 
plocha
jiná plocha

Parcela:  3588/11
Parcela:  3589/4

Parcela:  3588/8

Parcela:  3588/8

Parcela:  3588/8

Parcela:  3589/10

Parcela:  3588/12

Parcela:  3588/19

Parcela:  3589/10

V-2680/2004-802
V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

Součástí je stavba: bez čp/če, výroba
 3589/4Stavba stojí na pozemku p.č.:

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 10.09.2002. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 25.09.2002.

V-5447/2002-802

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

Parcela:  3588/1

o

o

V-5447/2002-802Parcela:  3589/1

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 01.08.2017 14:35:02   

3
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0802 Frýdek-Místek 598003 Frýdek-MístekOkres: Obec:

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 634956 Frýdek List vlastnictví: 182
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 10.09.2002. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 25.09.2002.

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 10.09.2002. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 25.09.2002.

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 10.09.2002. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 25.09.2002.

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 10.09.2002. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 25.09.2002.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 10.05.2004. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 31.05.2004.

V-5447/2002-802

V-5447/2002-802

V-5447/2002-802

V-5447/2002-802

V-2680/2004-802

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Parcela:  3589/6

Parcela:  3589/7

Parcela:  3588/1

Parcela:  3589/6

Parcela:  3588/12

o

o

o

o

o

provozovat, udržovat, opravovat, měnit, odstraňovat a užívat kolejový spodek a svršek 
koleje železniční vlečky č.210

provozovat, udržovat, opravovat, měnit, odstraňovat a užívat kolejový spodek a svršek 
koleje železniční vlečky č.210

provozovat, udržovat, opravovat, měnit a odstraňovat 3 ks elektrických silnoproudých 
kabelů

provozovat, udržovat, opravovat, měnit a odstraňovat 3 ks elektrických silnoproudých 

V-5447/2002-802

V-5447/2002-802

V-1447/2017-802
V-5447/2002-802
V-5447/2002-802

V-1447/2017-802
V-5447/2002-802
V-5447/2002-802

V-1447/2017-802
V-2680/2004-802
V-2680/2004-802
V-2680/2004-802

Parcela:  3589/1

Parcela:  3589/1

Parcela:  3589/20
Parcela:  3588/5
Parcela:  3589/1

Parcela:  3589/20
Parcela:  3588/5
Parcela:  3589/1

Parcela:  3589/20
Parcela:  3588/14
Parcela:  3588/5
Parcela:  3589/1

Pořadí k

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

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

CZ0802 Frýdek-Místek 598003 Frýdek-MístekOkres: Obec:

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 634956 Frýdek List vlastnictví: 182
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 10.05.2004. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 31.05.2004.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 10.05.2004. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 31.05.2004.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 10.05.2004. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 31.05.2004.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 10.05.2004. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 31.05.2004.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 06.08.2009. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 12.08.2009.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 06.08.2009. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 12.08.2009.

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-5593/2009-802

V-5593/2009-802

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

Parcela:  3588/19

Parcela:  3588/12

Parcela:  3588/19

Parcela:  3589/10

Parcela:  3588/4

Parcela:  3588/20

o

o

o

o

o

kabelů

vstupu za účelem provozování zařízení a dodávky elektrické energie

vstupu za účelem provozování zařízení a dodávky elektrické energie

vstupu za účelem provozování zařízení a dodávky elektrické energie

v rozsahu dle gometrického plánu č. 4000-74/2009

v rozsahu dle gometrického plánu č. 4000-74/2009

V-1447/2017-802
V-2680/2004-802
V-2680/2004-802
V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-2680/2004-802

V-5593/2009-802

V-5593/2009-802

Parcela:  3589/20
Parcela:  3588/14
Parcela:  3588/5
Parcela:  3589/1

Parcela:  3588/14

Parcela:  3588/14

Parcela:  3588/14

Parcela:  3589/1

Parcela:  3589/1

Pořadí k

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

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

CZ0802 Frýdek-Místek 598003 Frýdek-MístekOkres: Obec:

Typ vztahu
Povinnost kOprávnění pro

Kat.území: 634956 Frýdek List vlastnictví: 182
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 06.08.2009. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 12.08.2009.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 06.08.2009. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 12.08.2009.

Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná  ze dne 06.08.2009. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 12.08.2009.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 10000607484  ze dne 31.10.2016. 

V-5593/2009-802

V-5593/2009-802

V-5593/2009-802

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné břemeno chůze a jízdy

Zástavní právo smluvní

Parcela:  3588/41

Parcela:  3588/42

Parcela:  3588/40

Komerční banka, a.s., Na příkopě 
969/33, Staré Město, 11000 Praha 1,
RČ/IČO: 45317054

o

o

o

o

v rozsahu dle gometrického plánu č. 4000-74/2009

v rozsahu dle gometrického plánu č. 4000-74/2009

v rozsahu dle gometrického plánu č. 4000-74/2009

- do výše 356.706.830,83 Kč
- do výše 242.901.155,85 Kč
- do výše 59.960.798,67 Kč, doba vzniku do 30.6.2021
- do výše 659.568.785,35 Kč, doba vzniku do 30.6.2021
- do výše 59.960.798,67 Kč, doba vzniku do 30.6.2021

V-5593/2009-802

V-5593/2009-802

V-5593/2009-802

V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-10988/2016-802
V-1447/2017-802

Parcela:  3589/1

Parcela:  3589/1

Parcela:  3589/1

Parcela:  3545/2
Parcela:  3584
Parcela:  3588/11
Parcela:  3588/14
Parcela:  3588/16
Parcela:  3588/23
Parcela:  3588/3
Parcela:  3588/5
Parcela:  3588/7
Parcela:  3588/8
Parcela:  3588/9
Parcela:  3589/1
Parcela:  3589/3
Parcela:  3589/4
Parcela:  5191/4
Parcela:  3589/20

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

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
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Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0802 Frýdek-Místek 598003 Frýdek-MístekOkres: Obec:

D Jiné zápisy

Typ vztahu
Povinnost k

Typ vztahu

Oprávnění pro

Oprávnění pro Povinnost k
Změna výměr obnovou operátuo

Kat.území: 634956 Frýdek List vlastnictví: 182
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Parcela:  3545/2
Parcela:  3584
Parcela:  3588/3
Parcela:  3588/5
Parcela:  5191/4
Parcela:  3588/8
Parcela:  3588/9
Parcela:  3588/11
Parcela:  3588/16
Parcela:  3588/7

Z-12128/2006-802
Z-12128/2006-802
Z-12128/2006-802
Z-12128/2006-802
Z-12128/2006-802
Z-12128/2006-802
Z-12128/2006-802
Z-12128/2006-802
Z-12128/2006-802
Z-12128/2006-802

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2016. Zápis proveden dne 23.11.2016; uloženo na 
prac. Frýdek-Místek

V-10988/2016-802

V-10988/2016-802

V-10988/2016-802

V-10988/2016-802

V-10988/2016-802

V-10988/2016-802

V-10988/2016-802

Pořadí k 01.11.2016 08:00
Související zápisy

Související zápisy

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva

Listina

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 10000607484  ze dne 
31.10.2016. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2016. Zápis proveden dne 
23.11.2016; uloženo na prac. Frýdek-Místek

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 10000607484  ze dne 
31.10.2016. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2016. Zápis proveden dne 
23.11.2016; uloženo na prac. Frýdek-Místek

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. 10000607484  ze dne 
31.10.2016. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2016. Zápis proveden dne 
23.11.2016; uloženo na prac. Frýdek-Místek
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Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0802 Frýdek-Místek 598003 Frýdek-MístekOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 634956 Frýdek List vlastnictví: 182
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 OstravaPro: 45193070RČ/IČO:

Velká privatizace - smlouva o převodu 115/1992 notářský zápis ze dne 28.1.1992.o
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Situaèní plánky a výøezy z leteckého snímku



Výøezy z leteckého snímku



Fotodokumentace

Pohled na halu expedice (vlevo) a haly
metalizoven (vpravo, s ni�ší pøístavbou)

Sociální budova expedice (západní okraj haly)

Administrativní budova è.p. 3267
(vestibul v pøízemí)

Administrativní budova è.p. 3267
(patro v pùvodním stavu)

Administrativní budova è.p. 3267

Hala expedice



Administrativní budova è.p. 3267
(patro po rekonstrukci)

Hala údr�by

Montovna I. Úpravna II.

Ètyøpodla�ní pøístavba haly údr�by (vpravo),
vlevo budova kantýny

Administrativní budova è.p. 3267
(patro po rekonstrukci)



Hala 7 - lakovna

Pøístavba u haly montovny I.

Budova kantýny Budova konstrukèních kanceláøí

Vnitøní nádvoøí starého øeditelství (vlevo a
uprostøed) a kantýny (vpravo)

Pohled od JV na halu montovny I.

Pohled na haly ze støechy administrativní budovy



Budova RTG stanice

Hlavní vjezd do areálu, v pozadí
haly metalizoven

Hala montovny II. (vlevo) Budova konstrukèních kanceláøí (vlevo)
a spojovací krèek

Metalizovna II.

Rozvodna II. (vlevo) a soc.budova metalizovny
(vlevo vzadu), vpravo hala lakovny


