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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 09.07.2019 11:35:02   

1
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.

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

CZ0643 Brno-venkov 584207 ZastávkaOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

METALPRES s.r.o., Stará osada 94, 66484 Zastávka 48907201
Vlastnické právo

Kat.území: 791113 Zastávka List vlastnictví: 629

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti
Pozemky

    1200/4

    1200/18

    1203

    1205/1

    1205/3

    1205/4

    1206

    1208

    1209

    1210/2

    1218

    1219/1

    1219/2

746

709

740

1038

762

577

1351

7

428

139

190

179

63

ostatní plocha

ostatní plocha

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

manipulační 
plocha
manipulační 
plocha

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolvenční řízení, č.j.: KSBR 32 INS 7727/2019 pro Stanislava 
Vohradská, JUDr.

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

bez čp/če, prům.obj

bez čp/če, jiná st.

bez čp/če, prům.obj

bez čp/če, jiná st.

bez čp/če, jiná st.

Zastávka, č.p. 107, jiná st.

bez čp/če, jiná st.

Na pozemku stojí stavba:

Na pozemku stojí stavba:

Na pozemku stojí stavba:

Na pozemku stojí stavba:

bez čp/če, prům.obj

bez čp/če, prům.obj

bez čp/če, prům.obj

bez čp/če, prům.obj

 1203

 1208

 1209

 1210/2

 1218

 1219/1

 1219/2

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:
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Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.

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

CZ0643 Brno-venkov 584207 ZastávkaOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 791113 Zastávka List vlastnictví: 629

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Stavby

Způsob ochranyNa parceleZpůsob využití

bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če
bez čp/če

prům.obj
prům.obj
prům.obj
prům.obj

    1205/1
    1205/3
    1205/4
    1206

Typ stavby
Část obce, č. budovy

    1220/2

    1220/3

    1224/2

    1224/3

239

8

250

1812

zastavěná plocha a 
nádvoří

ostatní plocha

ostatní plocha

ostatní plocha

manipulační 
plocha
manipulační 
plocha
manipulační 
plocha

Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
 1220/2Stavba stojí na pozemku p.č.:

Zástavní právo smluvní

Zástavní právo smluvní

o

o

k zajištění
a) pohledávky vyplývající ze Smlouvy o kontokorentním úvěru reg.č.060 03 2379
    na částku úvěru 3 800 000,-- Kč
b) jiných bankovních pohledávek, které vzniknou do 31.12.2020, 
   a to do výše 7 600 000,-- Kč
c) pohledávek z budoucích bankovních obchodů, které vzniknou do 31.12.2020,
   a to do výše 7 600 000,-- Kč

Výše úvěru 7 319 336,78 ,- Kč k zajištění pohledávky vzniklé ze smlouvy o úvěru ze dne 
1.7.1999 reg.č.1345 ve výši 26 744 846,83 ,- Kč

Oprávnění pro

Oprávnění pro

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 
14000 Praha 4, RČ/IČO: 25672720

TREBEX PVP s.r.o., Boženy Němcové 318, 67571 Náměšť nad
Oslavou, RČ/IČO: 25308751

Listina

Listina

V-2767/2004-732
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

- Bez zápisu

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1203, Parcela: 1220/2, Parcela: 1224/2

Stavba: bez čp/če na parc. 1205/1, Stavba: bez čp/če na parc. 1205/3, Stavba: 
bez čp/če na parc. 1205/4, Stavba: bez čp/če na parc. 1206

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obch.z.  ze dne 10.12.2004. Právní 
účinky vkladu práva ke dni 13.12.2004.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obch.z. V2-3897/1999 ze dne 1.7.1999. 
Právní účinky vkladu ke dni 30.7.1999.
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Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.

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

CZ0643 Brno-venkov 584207 ZastávkaOkres: Obec:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 791113 Zastávka List vlastnictví: 629

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Zástavní právo smluvní

Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona)

Změna číslování parcel

Změna číslování parcel

o

o

o

o

Výše úvěru 7 319 336,78 ,- Kč k zajištění pohledávky vzniklé ze smlouvy o úvěru ze dne
1.7.1999 reg.č.1345 ve výši 26 744 846,83,- Kč

Insolvenční správce: JUDr. Stanislava Vohradská

geometrickým plánem čís.362-420/97 ( p.č. 1205/1 vznikla
z p.č. 1205 )

geometrickým plánem čís.374-42/98 ( p.č.1205/3 vznikla z p.č
1205/1 )

Oprávnění pro
TREBEX PVP s.r.o., Boženy Němcové 318, 67571 Náměšť nad
Oslavou, RČ/IČO: 25308751

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Listina

Z-2170/2001-732

Z-4334/2002-732

Z-4334/2002-732

Z-2170/2001-732

Z-4334/2002-732

Z-4334/2002-732

Z-9297/2019-703

Pořadí k

Pořadí k

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

D Poznámky a další obdobné údaje

METALPRES s.r.o., Stará osada 94, 66484 Zastávka, 
RČ/IČO: 48907201

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1205/1, Parcela: 1205/3, Parcela: 1205/4, Parcela: 1206

Parcela: 1205/1

zapsáno pol.v.z.160/1999.

Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky 
dle ustanovení § 36 odst.5 vyhl.-č.190/1996 Sb. ze dne 03.01.2002.

Smlouva o postoupení pohledávky  ze dne 20.12.2001.

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obch.z. V2-3897/1999 ze dne 1.7.1999. 
Právní účinky vkladu ke dni 30.7.1999.
zapsáno pol.v.z.160/1999.

Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky 
dle ustanovení § 36 odst.5 vyhl.-č.190/1996 Sb. ze dne 03.01.2002.

Smlouva o postoupení pohledávky  ze dne 20.12.2001.

Usnesení insolvenčního soudu o úpadku Krajského soudu v Brně KSBR32INS-
7727/2019 -A-12 ze dne 04.07.2019. Právní účinky zápisu ke dni 04.07.2019. 
Zápis proveden dne 08.07.2019; uloženo na prac. Brno-venkov



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 09.07.2019 11:35:02   

4
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.

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

CZ0643 Brno-venkov 584207 ZastávkaOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 791113 Zastávka List vlastnictví: 629

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Listina

- Bez zápisu

METALPRES s.r.o., Stará osada 94, 66484 Zastávka

METALPRES s.r.o., Stará osada 94, 66484 Zastávka

METALPRES s.r.o., Stará osada 94, 66484 Zastávka

METALPRES s.r.o., Stará osada 94, 66484 Zastávka

METALPRES s.r.o., Stará osada 94, 66484 Zastávka

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

48907201

48907201

48907201

48907201

48907201

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Kupní smlouva V11 3415/1999 ze dne 28.6.1999 - právní účinky vkladu ke dni 30.6.1999.

Směnná smlouva V13 6952/2000 ze dne 13.12.2000 - právní účinky vkladu ke dni 12.1.2001.

Smlouva kupní o nabytí vlastnictví podle zák.č.92/1991 Sb. 281/1995 ze dne 15.7.1995 - 
Velká privatizace - Rozhodnutí č.378/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 4.7.1995.
Výpis z usnesení vlády ČR ze dne 30.3.1994.Společenská smlouva o založení společnosti s 
r.o. ze dne 26.4.1993 - dodatek této smlouvy č.1 ze dne 20.4.1994 a č.2 ze dne 14.7.1995.
Výpis z obchodního rejstříku od.c,čís.vložky 11159 ze dne 19.5.1995 - pol.v.z.136/1995.

Smlouva kupní  ze dne 29.05.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 03.06.2002.

Smlouva kupní  ze dne 16.02.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.02.2006.

o

o

o

o

o

Z-14300165/1999-732

Z-14300020/2001-732

Z-2149/2001-732

V-1280/2002-732

V-327/2006-732

POLVZ:165/1999

POLVZ:20/2001

09.07.2019  11:42:35Vyhotoveno:Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, kód: 703.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Změna číslování parcel

Změna výměr obnovou operátu

o

o

geometrickým plánem čís.374-42/98 ( p.č.1205/4 vznikla z p.č
1205/1 )

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1205/3

Parcela: 1205/4

Parcela: 1200/18
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