


Informace o pozemku

Parcelní íslo: st. 235/1

Obec: Hodonín [586021]

Katastrální území: Hodonín [640417]

íslo LV: 60000

Vým ra [m2]: 213

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: HODONIN,5-1/11

Ur ení vým ry: Graficky nebo v digitalizované map

Druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í

Stavba na pozemku: .p. 3539

Vlastníci, jiní oprávn ní

Vlastnické právo Podíl

eská republika,

íslušnost hospoda it s majetkem státu Podíl

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 12800 Praha 2

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 Jihomoravský kraj, Katastrální
pracovišt  Hodonín

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2014 08:12:04.
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Informace o pozemku

Parcelní íslo: st. 236/1

Obec: Hodonín [586021]

Katastrální území: Hodonín [640417]

íslo LV: 16262

Vým ra [m2]: 71

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: HODONIN,5-1/11

Ur ení vým ry: Graficky nebo v digitalizované map

Druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í

Stavba na pozemku: .p. 3539

Vlastníci, jiní oprávn ní

Vlastnické právo Podíl

Bytové družstvo, Národní t ída 95, družstvo, Národní t ída 3539/95, 69501 Hodonín

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 Jihomoravský kraj, Katastrální
pracovišt  Hodonín

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2014 08:12:04.
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Informace o pozemku


Parcelní íslo: st. 235/1


Obec: Hodonín [586021]


Katastrální území: Hodonín [640417]


íslo LV: 60000


Vým ra [m2]: 213


Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí


Mapový list: HODONIN,5-1/11


Ur ení vým ry: Graficky nebo v digitalizované map


Druh pozemku: zastav ná plocha a nádvo í


Stavba na pozemku: .p. 3539


Vlastníci, jiní oprávn ní


Vlastnické právo Podíl


eská republika,


íslušnost hospoda it s majetkem státu Podíl


ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 12800 Praha 2


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 Jihomoravský kraj, Katastrální
pracovišt  Hodonín


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2014 08:12:04.
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