
VÍPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
prokazující stav evidovaný k datu 24,02,2017 1-1-:12:52

Okres. czi321 lac}rov
Kat.území z 1649L4 Tactrov

V kat.

obec: 560715 Taelrov

List vtastnictvíl 7139

rlzemí jsou pozerrtcy vedeny v jedrré ěíseJ.né řadě
Identiíikáťor'Jastn7k, jiný oprávněn

V]-astnické právo
Luxutl, tldne - BETA s.!.o. r Tepe].ská L37/3, Úšovice, o5L31911

35301 Mariánské l,ázně

B .Ir/ernovj tost j
Pozemky

Parcefa
p 2] 4l/g 458 ostatní ploďra jiná plocha

P 2L41/4 458 ostatní pJ.octra jiná pJ.octra

p = právni vztahy jsou dotčeny změnou

B]- ,liná práva - Bez zápisu

Tyr1> vztahu
Oprávněn7 pra povinnost k

o Výhrada práva zpětné koupě
na dobu 3 let

MiistoTae}rov,Hornická].695,34?01Parcela:2L41/3v.83/2ol7-4lo
;;;r; ř ltbo, 002602g]- Parcela: 2L47/4 Ý,83/20l7,4J.o

trjstjna Smlouva kupní, o zřuzelí práva zpětné koupě ze drre o4,o1,2ot1, Práwní úěinky
zápisuIcearri06.01.2otl.zápi9prowedendrre31.01.2017.

v-83/2oL7-ALo

PořadL k 06.0L.2Ot7 LO:21

@zápisu

@
č7s]_o ř7zeni Vztah k

á P.á.r- k nemovitostem jsou dotěena změnou

v-5L1 /20L1-4L0

Listina
o Smlouva kupní, o zřízerrí práva zpětné korrpě _ze drre

dni 06.01.201?. Zápis proveden drre 31,01,2017,

Pro; T.uxur!, Bdné - BETA s.!,o, r Tepelská 1,g1 /3, Úšowice, 3530],

Mariánské Lázně

v-83/20L1-4Lo
ač/rčo: o5L31917

,, ,, , , 'va šEáEň: správu ia"e",;" 1,-,,-"-:-:a- a-:
u emov t xo sTíjšdi'í-íZ&íímibvo du, ve k ťe r ém w k o na

KatastrálníúřadproPfzeňskýkraj,Katastrá}nípracovištěTachov,kód:410.strana 1

04.01 .201.7. Prálmí úěirrky zápisu ke



víprs z KATAsTRu NEllovrtosri
prokazující stav evidornrrý k datu 24.02.2077 77:72:52

Okresz CZO327 Tachov Obec: 560715 Taclrov
Kat.území: 7649L4 llaclrov List vlastnictví: 7739

V kat. tlzerÉ jsou pozetnky rredeny v Jedné ěíselné řadě

Nemovitosti jsou v územn7m obvodu, ve kterém vykonává státn7 sptávu.katastru nemovitostl ČR:
Kabstrální úřad pro P7zeňalrý kraJ, KatastráIní pracoviště Tachov, kód: 470.

Vyhotovi7:
Katastrá7n7 úřad pro PJzeňský kraj, Katastrá7n7
Matysová l,Iichae]a
Podpis, raz7tkq1

1'-/
ll

!

Vyhotoveno: 24. 02. 2077 77: 72: 53
pracoviště Tachov

Ř7zen. pú: . ./.rÍlY,.tt.,.1!.c.

SPRÁVNÍ POPLArEK UHRAZEN
v hotovosti/

vevýši :!W, d^".:.2h.g.l,..?g1?

NemoVJťost] jsou v
katastrá in1

územn7m obvodu. ve
úřad pro Plzeňský

kterém wkonává státnL správu katastru nemovitost7 cR
kraj, Kátastrální pracoviště Tachov, kód: 410.
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