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A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

B Nemovitosti

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek

tel.: 558604000, e-mail: kp.fmistek@cuzk.cz, ID dat. schránky: ivbhu6z

Vyrozumění
o provedeném vkladu do katastru nemovitostí

ve věci sp. zn. V-8902/2019-802

Na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, byl v řízení vedeném pod sp. zn. V-8902/2019-802 
proveden vklad do katastru nemovitostí.
Vklad byl proveden dne 22.11.2019, a to s právními účinky k 23.10.2019.
Vklad byl proveden podle listiny: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu 

zcizení a zatížení

Výpis provedených změn

Nezměněný stav - evidované nezměněné údaje
nově evidované údaje

Katastrální území:
List vlastnictví:

635171 Frýdlant nad Ostravicí
2331

Zrušený stav  -  rušené údaje
Nový stav  -

Zápisy v této části LV beze změn.

Zápisy v této části LV beze změn.

tř. T. G. Masaryka 453, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

Typ vztahu

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Zástavní právo smluvní

Zákaz zcizení a zatížení

o

o

- do výše 16.700.000,- Kč
- do výše 16.700.000,- Kč, doba vzniku do 31.12.2030

- po dobu trvání zástavního práva V-8902/2019-802

V-8902/2019-802

Nový stav

23.10.2019 14:42

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Pořadí k

Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., Dolnokrčská 
1966/54, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 07887591

Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., Dolnokrčská 
1966/54, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 07887591

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 2887

Parcela: 2887

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 
ze dne 25.09.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.10.2019 14:42:06. Zápis
proveden dne 22.11.2019.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení a zatížení 
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Nabývací tituly a jiné podklady zápisuE

Vyhotovil:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
Cebulová Kateřina

Podpis, razítko:

Typ vztahu

D Poznámky a další obdobné údaje

V-8902/2019-802

Případné další zápisy nebo související zápisy beze změn.

23.10.2019 14:42Pořadí k

ze dne 25.09.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.10.2019 14:42:06. Zápis
proveden dne 22.11.2019.
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