
Informace o pozemku

Parcelní �íslo: 752����

Obec: Štipoklasy [530930]����

Katastrální území: Štipoklasy u �ernín [620301]

�íslo LV: 10001

Vým�ra [m2]: 1520

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Ur�ení vým�ry: Ze sou�adnic v S-JTSK

Zp�sob využití: silnice

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávn�ní

Vlastnické právo Podíl

Obec Štipoklasy, �. p. 20, 28401 Štipoklasy

Zp�sob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí �R vykonává Katastrální ú�ad pro St�edo�eský kraj, Katastrální

pracovišt� Kutná Hora����

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 07.12.2018 00:00:00.

© 2004 - 2018 �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální���� , Pod sídlišt�m 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8����

Podání ur�ená katastrálním ú�ad�m a pracovištím zasílejte p�ímo na jejich e-mail adresu����.

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

�ízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj



Informace o pozemku

Parcelní �íslo: 757����

Obec: Štipoklasy [530930]����

Katastrální území: Štipoklasy u �ernín [620301]

�íslo LV: 10001

Vým�ra [m2]: 4676

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Ur�ení vým�ry: Ze sou�adnic v S-JTSK

Zp�sob využití: silnice

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávn�ní

Vlastnické právo Podíl

Obec Štipoklasy, �. p. 20, 28401 Štipoklasy

Zp�sob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí �R vykonává Katastrální ú�ad pro St�edo�eský kraj, Katastrální

pracovišt� Kutná Hora����

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 07.12.2018 00:00:00.

© 2004 - 2018 �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální���� , Pod sídlišt�m 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8����

Podání ur�ená katastrálním ú�ad�m a pracovištím zasílejte p�ímo na jejich e-mail adresu����.

Verze aplikace: 5.5.3 build 0

�ízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


