
Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2719/1⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 5765

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: Kostelec nad Černými lesy [70165]⇗⇗; č. p. 237; objekt k bydlení

Stavba stojí na pozemku: p. č. 2719/1

Stavební objekt: č. p. 237⇗⇗

Ulice: Českobrodská⇗⇗

Adresní místa: Českobrodská č. p. 237⇗⇗

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=v1R17R-bQbpQKaZ-FEY4k42GCAXdQLiZvh3UGo-nx2YgpiPwEPXb0uyKDoi4l5OVxmmktskz1rFHqIaO5i6JlTwdlXcq6JuuU0kt8cJ-BLIBBu4PVgzl_g==#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1462716204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Uh6t44J6xd3f-dOznw4D4rH1xGCvg7LKlnuXohSgpJ7BgM0fQE33PGVri7ifoN7S0LCg_x7wDTMrNvU0yJrn4LjC4d_8iQVbrxvgCTCyvdBZ8jrUlawF2g==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=c7A7khWFT79oVUMY9E6jr2NAqMdW1b3Ft_6K4D-704Ujnyce2o5bfW0yIquUQJnY7KEkHT4wJFKppN8iyFvCkJKUC8DDkwV6B-0dRmVVplJa61JuRCfJxQ==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/70165
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=61195PGXCD_z4DO8xOR7yC0K0ava3FJHIEu7rIPY99hghUHcdHqsLzWuoVWDmnjqXKY-9PY5Spy9H3mSb5mh7kKOZf8R2PnfG6c4i5Er5NCBJmBrsWxhqCXZsk3SbScF
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/6018475
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/229610
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/6054544
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2718/2⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 86

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=YzqKVBY1SLXMvvYKZaNjmYtz54nPv-gAPUgo49ksjDzfolNg5ogXDG1MjBGoArp7Ib5sF5CHFQ-TnyLGjFrJ8pf7Q7LhzfVbdQyHkyAL1zJqO1zBseLlhuBNkz3IkOWf#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1462715204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=6BcfXHA5RMgqc2TuOv0hZPxjhUDVhHOyCn3uozNpT4zXKiKM0wAfqpIf7p-AYVwBlH4tZ3M7rBqo29Bf4EOn8MwkcU1vQ4tLYCXdf-iFA7MvqLwVn291KQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6JoI4d_01qcTEWKbS3479yMH6zcIrCQd1fXPpu19oBjQjaMvBmWoMOPuSZpHZDwG4avEQNQWIkM6AVGjSujrNIWg0ynYlbogMNkiTD7Fr62VanMqqq_taA==
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2667⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 1093

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: neplodná půda

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Název

památkově chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=-bL4r1uMmVuCw0Mlu_mvMm1jdig3WGRUAhYJdORz-H1On-zs_2GYJbwItu4LYeEpiNrto6xbCOTs0vKwSCwr7aOjqnviwrDyKWg7PyHnO0hFT4MN4vSDX7R9RfBieCyD#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1462660204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=DKE407fbKyrRISfl7iGk7UhXRa71qh3e_rFc8rvf4GdFl1p6m0AQG7VBE7bddNVQPk_0QYjyJOWNJPQ0WwxLo53uUPFuOd5HxIzOdZsRQyDa7YTK-UH7AQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=-5Q50uJhoOOHCbQAdz5EexKoSjDjuaUk5Y_RMLxJcXxPlLVI7QfgL-axwx9jbyLsXOWaeEKI4gVewerPqHl8wCXgiDZP45hs5zQPvcDyYuJvuPZJmL8xAQ==
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2720/1⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 2276

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: manipulační plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Název

památkově chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=XDTX3s4aAjTvJ451ALMf6RihZicD7cWZzS5qJopmvR7oGmMnoSo44MFB0OtatOhwhRBns1VSYqTKoQ_zkvIlRElI0NjBZ2pon9sB1Xu5RZJDZjcwSmr8OdtYAuNtnAe2#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1462718204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=cu-XkLv9KtsIeB8ACVDsla9e8Ama4e4IZkf8NGM75qjizx3_vOrEWIjEtK1yCwuwocodi2p-vdYzo8EzhQN6salblAUNSDd4SMsGSr3Nf6pidNnCYQPXng==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=xkeWeLF8THpbn6uPH-L1COWiXvIF3YwgjvCjP7GATRe6mofvCrEZsv1YOk2QBUo_RuMdBnweguPPmvbN2o4oZEPuHwuieAQOdVUCnxlMbXIyz_yV3JaHTw==
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2720/2⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 586

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného
nebo evidenčního:

průmyslový objekt

Stavba stojí na pozemku: p. č. 2720/2

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Název

památkově chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SB7XwdtexXa7w6EOXggPNWgZa9EzTT3HoUXJ9Qh2AZT75NLS-Kg88CDV_kkYXn-hBvwa5aqBbPcaUNfiDk-rrtru7VUStniv7pi_eyYaJ0KfqjVpPM9MVcuai3L2X3fY#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1462719204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=1ltisdF2KueA9XpOvO_ysPDh66dm3EtkK4NPY9GExPNKoHRq1ModSBpbUIwRm44880tf35xM8QJ2e_pmbt34dc-ThpowZAx_KoyK1nhSMak_P8H_1LEzCQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=JZaA7sxa9n7cgLatD06i6Rcbrlm9XU0lWXPA5g_BIL8Y6LNfIU_hlFL6ztI0Wr5jF4XNhYsHtS_DUEsbqK101nZEeFff4dpk5HHF6aTQ6PU9oBs3pJ45zg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=QLNe4XVQncl6CtDDE9EWQdTViOtK-Y0u6k94yz-QwWP0zUgzUcgRnpvq_i9h6LwQ7oJfqCTHSTKaQXB6bivqDXseYes1-oXMQFhJC6PvD1SQ-07KUvbCUqZK_D1e9AeH
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2721⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 733

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: manipulační plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Název

památkově chráněné území

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=9HTM2x3AADDpSN3fbVBIuGiWCcoTEfu8FAqHdT4QKMas1UzgHWiTjtrGzi09I79NhXfz2Lu-zJaDGwQfksQcWqxTbKJcSJo6VbION0y7u8rJcZkbJMb-6r3LL5Yl7-6O#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1462720204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=AGHwKnCS1rzmau9aPGO3ZoSwVKidcZn8tIgKIIUuvYW027EP4kRFT-iqn4cofsIsJ-ffuDnOQN6SP8ZyJOAYTJyulbmErs1c-utlehANoMyKxzbC4nJV-A==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=MFixH9xcl5A0y_tnUatd8PIcYJUjSqvB9YRWy8B8TfWYPZm68ozdkObKZsMGvn11ACVUWnuafvhqw2KpDU05y91F2qTzt3_JZ1FupNsT1gScVAe0GJjJOg==
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2722⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 1413

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Druh pozemku: vodní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=PSRVtd5LWFskhpZnwATuR-U4I5lsgxhW2RB0sHJ_3-FYG3VMaFklq6Zu_nM2Ppqo00HCtFbFUS4Ca2SdUhIqDediKx1y-1drI1MSG-YEKNXQutIPBj9Syl0ScLhfvX9u#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1462721204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Cyvt4aQ4miqxASgYboveuY9MsB9hAIricXzJD5voMoE2yeiyljdoOBMLdc3xpxIi-gmmJhQ_KLeXP0GcAtxYLORCHUtX_gXrFxpuHIKgwJZAYm8uFDexcA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SIpYlOR7LiEzANDAFMMwdJxMlJcXKBpf6tDiPMiAahjqgVgCLr0mHr5dDKP5hfLtpEcxxbTqcnbzqFwFk8-xkLaDfT0FNP9P3AAzTbXUBQwI6Uf70TmQ3g==
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2720/3⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 182

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného
nebo evidenčního:

jiná stavba

Stavba stojí na pozemku: p. č. 2720/3

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=EI-qGrDLIRlqDG6T6wpmMByJcrLtF1SsljyjivIjMjGJjwOuGypCxDXhOilLr25ZgWhM5vdy3FTlHXAwJOxlaTCBn_xuHFZQ0OkzByt8CMEdnRJSA0jSgyNEbGY3lX_p#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2135504204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=1nbAgAINO5LuoyalccoMww6ea7eVBy3JESuq5vfhC0i5gHlhEiB3-BZAG_694jU01vyXzJuJei32Jh49hYnc58bGLDz7lUmdC1AzAg1mvXEdz2QWhSL56A==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Erc4uLGnlvMIzVcPwFw7CREW6xOcWPcP1BYr1QTBMB4DNXRC2_UECLefgxA6EyRyTN1bvMUyDxygDfZL7Nf92_SCxl2NrMUMvG4afVkeMA-prx40gbp8kA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=RdlaxCtWw8CGh57mhlw5FE84RF3rCc2y2wi3EkmfXymMOPFbldtVn8uCxYk18x6rg2-Cr-Csq2keKpPnJaqY1QsiUFwEC29A3zxZhgA3JSQMaroMvNzC8b-6LzYkV-8C
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2720/4⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 182

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného
nebo evidenčního:

jiná stavba

Stavba stojí na pozemku: p. č. 2720/4

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pjflJMWKItEYcHkRjm1vQ4tKKO9TIF0SNO6FOPIblgF7Rtb97iJ_Uo5IerOPhcZ-j6cy-e8--MEGMBvbmDV2j99dPvPm6YYMsYBy0XcaMdrBgYjdT3bLgtQBf5hACena#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/2135505204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JWhB-ssVOTnGGBz8hJITja2-sfgdh4wsgtC2j-NlnsAx9uvqpWJKmV05fzDaZZMPRLbdR6Hc3Q6NdER7mmCNxCaByCyGCxKWwa6zMld-GojDlfN_8M1deQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=yecyVcD2nVv0N3tBSHegSDmZ_Tqmwx5ribLhIxZQWMLlZr8HwCD705uZC5GnQqr1uSoNtqZtba8rdPeuqZrdyuDhW0wR6XheiTuzU6n_HNI15jmN31IUFg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7PnaCmTl03ZV3zLX_RCesZzyRRdBKS2Sy6iSlqcSTbWCAKI-KsP07cEc3WZz0eseRfNHob6dvofMG9azeRsFHE2lxBROHMa7ICkilUdyud9KQSy5_Fiauvh8oJ17PsvC
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx


Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2719/2⇗⇗

Obec: Kostelec nad Černými lesy [533416]⇗⇗

Katastrální území: Kostelec nad Černými lesy [670162]

Číslo LV: 806

Výměra [m2]: 86

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Hozák & Novák Development s.r.o., Pražská 449, 28163 Kostelec nad Černými lesy

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 31.08.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗⇗.

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7weERdhk0agEsXzKBX5J-BWhCiZLykR0Lzzu4vOjouJzy6yTbVOnlz6Wi94THIZtJObaRyCf5P_-W4gAWtAddLM0jbbESrwMK2qwSA_hn7NxDM7ZhXtVcW4MjrffmL15#
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1462717204
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533416
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=bh5Adqu63ss1mjv5TNnxZ362FAwzRCLaJ2ZAFVdsJ6FTOHzBBzKza7ZeEkYtzz7-kzkAQPMNQjKe-M8U1PSxJrDC3_LrAAylcc6HuRAlsGoqWDclK1Gzgw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=yulRWODK2USN5e6p7pTncGGBEUpG7T0a7qXmAIVMu0dxQxkOdCFvIypBuLdaPQm_55Lmc_PHjhmrR8PqE8o66n2WxoxvX9mf5hXdU__JQ24ZfiQEpuqPmA==
http://www.cuzk.cz/kp/kolin
http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=id%3Apremise%20166347@sss=1@ssp=121166956_118255308_149412972_149286604@x=133155136@y=136085504@z=15
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Seznam-vsech-KU-a-KP.aspx
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