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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 29.03.2021 09:15:03   

1
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.

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

CZ020B Příbram 540820 NedrahoviceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Papež Jiří, č.p. 49, 26401 Nedrahovice 640908/0568
Vlastnické právo

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 702251 Nedrahovice List vlastnictví: 59

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

Nemovitosti
Pozemky

     580
     620/9

162
594

ostatní plocha
ostatní plocha

neplodná půda
silnice

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolvenční řízení, č.j.: 1 pro Administrace insolvencí CITY TOWER, 
v.o.s.

Zástavní právo smluvní

Zahájení exekuce

o

o

k zajištění pohledávky:
Existující, Smlouva o úvěru č. 14 740 ze dne 30.7.2015 ve výši 527 500,00 Kč s 
příslušenstvím.
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, ke splacení budoucích peněžitých dluhů 
vyplývajících ze smluv o úvěru, které budou uzavřeny do 30.7.2035 mezi smluvními 
stranami z výše citované smlouvy, budoucích peněžitých dluhů odpovídajících pohledávkám
zástavního věřitele z případného porušení Smlouvy o úvěru, a to zejména dluhy z titulu 
náhrady škody, z titulu nároků na uhrazení smluvních pokut, dluhy vůči zástavnímu 
věřiteli z případného odstoupení od Smlouvy o úvěru, dluhy odpovídající pohledávce 
zástavního věřitele na zaplacení cen a poplatků podle Smlouvy o úvěru, včetně dluhů 
odpovídajících pohledávce zástavního věřitele na náhradu nákladů, které zástavní 
věřitel vynaloží v souvislosti s výkonem svých práv a povinností ze Smlouvy o úvěru, 
dluhy odpovídající pohledávce zástavního věřitele pro případ, že Smlouva o úvěru  by 
byla shledána neplatnou, pohledávka zástavního věřitele podle Smlouvy o úvěru nevznikla
a nároky z takového vztahu by byly považovány za bezdůvodné obohacení, to vše do 
celkové výše 1 100 000,00 Kč, vzniklé nejpozději do 30.7.2035.

pověřený soudní exekutor Mgr. Petr Micka, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 
Rokycany

Oprávnění pro
TGI Money a.s., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava, RČ/IČO: 26878321

Listina

V-8443/2015-211
Pořadí k 04.08.2015 09:56

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

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 580, Parcela: 620/9

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. 14740  ze dne 30.07.2015. 
Právní účinky zápisu k okamžiku 04.08.2015 09:56:44. Zápis proveden dne 
25.08.2015.
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.

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

CZ020B Příbram 540820 NedrahoviceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Kat.území: 702251 Nedrahovice List vlastnictví: 59

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

Listina

Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 1357/1999 ze dne 1.12.2000, právní moc dne 
3.1.2001.

o

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Zahájení exekuce

Změna číslování parcel

o

o

pověřený soudní exekutor: JUDr. Iva Vychopňová, Exekutorský úřad v Benešově, Jiráskova 
2042, 256 01 Benešov

Listina

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Rokycany 168EX-
61/2016 -16 ze dne 09.02.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.02.2016 
14:15:13. Zápis proveden dne 17.02.2016; uloženo na prac. Příbram

Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání Exekutorský úřad 
Rokycany 168 EX-61/2016 -25 ze dne 28.06.2016. Právní účinky zápisu k 
okamžiku 29.06.2016 14:03:32. Zápis proveden dne 01.07.2016; uloženo na prac.
Příbram

Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání Exekutorského úřadu
Rokycany 168EX-61/2016 -28 (odročení na neurčito) ze dne 04.08.2016. Právní 
účinky zápisu k okamžiku 04.08.2016 15:56:06. Zápis proveden dne 22.08.2016; 
uloženo na prac. Příbram

Z-549/2016-408

Z-919/2016-211

Z-4096/2016-211

Z-4698/2016-211

Z-934/2019-201

Související zápisy

Související zápisy

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Dražební vyhláška

Papež Jiří, č.p. 49, 26401 Nedrahovice, RČ/IČO: 
640908/0568

Papež Jiří, č.p. 49, 26401 Nedrahovice, RČ/IČO: 
640908/0568

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k
Parcela: 620/9

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Rokycany 168 
EX-61/2016 -9 ze dne 15.01.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.02.2016 
14:15:17. Zápis proveden dne 11.02.2016; uloženo na prac. Rokycany

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 170 EX 21/19-22  ze dne 
11.02.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 11.02.2019 12:50:34. Zápis proveden
dne 13.02.2019; uloženo na prac. Benešov

Listina

Listina

Listina

Parcela: 580, Parcela: 620/9
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.

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

CZ020B Příbram 540820 NedrahoviceOkres: Obec:

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 702251 Nedrahovice List vlastnictví: 59

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

Listina

- Bez zápisu

Papež Jiří, č.p. 49, 26401 NedrahovicePro: 640908/0568RČ/IČO:

Z-14400007/2001-211POLVZ:7/2001

29.03.2021  09:30:57Vyhotoveno:Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD


		2021-03-29T09:30:57+0200
	ČÚZK, Praha
	Výstup z informačního systému veřejné správy




