
strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 02.06.2021 14:35:03   

1
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, kód: 202.

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

CZ0202 Beroun 531944 VrážOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Mařík Tomáš, Syrská 586/6, Vokovice, 16000 Praha 6 830112/0311
Vlastnické právo

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 785717 Vráž u Berouna List vlastnictví: 1384

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Nemovitosti
Pozemky

St.  262

St. 1105

    1371/1

326

43

964

zastavěná plocha a 
nádvoří

zastavěná plocha a 
nádvoří

ovocný sad zemědělský půdní 
fond

Součástí je stavba:

Součástí je stavba:

Vráž, č.p. 239, bydlení

bez čp/če, garáž

St.  262

St. 1105

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Stavba stojí na pozemku p.č.:

Věcné břemeno (podle listiny)

Zástavní právo smluvní

o

o

- právo zřízení a vedení vodovodního, kanalizačního, energetického, plynového nebo 
jiného vedení a právo provozovat a udržovat toto vedení v rozsahu dle GP 1031-26/2015
- věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 

k zajištění dluhu dle smlouvy o úvěru reg. č. 0099010860368 s konečnou splatností úvěru
dne 15.4.2045, za Mařík Tomáš, r.č. 8301120311
Dluhy A:
a) dluhy na splacení jistiny úvěru ve výši 4.000.000,- Kč s příslušenstvím
b) budoucí peněžité dluhy, které vzniknou nejpozději do 15.4.2045 do celkové výše 
4.200.000,- Kč
Dluhy B:
peněžité dluhy na náhradu škody a na uhrazení smluvních pokut, které vzniknou 
nejpozději do 15.4.2045 do celkové výše  520.000,- Kč dle Zástavní smlouvy č. 
10000517623

Oprávnění pro

Oprávnění pro
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054

Listina

V-4486/2015-202
Pořadí k 07.05.2015 10:22

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Povinnost k
Parcela: 1371/5

Parcela: St. 1105, Parcela: St. 262, Parcela: 1371/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná  ze dne 06.02.2015. Právní 
účinky zápisu k okamžiku 07.05.2015 10:22:58. Zápis proveden dne 02.06.2015.



strana

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 02.06.2021 14:35:03   

2
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, kód: 202.

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

CZ0202 Beroun 531944 VrážOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 785717 Vráž u Berouna List vlastnictví: 1384

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Zástavní právo smluvnío

k zajištění dluhu dle smlouvy o úvěru reg. č. 0099012315713 s konečnou splatností úvěru
dne 15.4.2045, za Tomáš Mařík RČ: 830112/0311
Dluhy A:
a) dluhy na splacení jistiny úvěru ve výši  275.000,- Kč s příslušenstvím
b) budoucí peněžité dluhy, které vzniknou nejpozději do 15.4.2045 do celkové výše  
288.750,- Kč
Dluhy B:
peněžité dluhy na náhradu škody a na uhrazení smluvních pokut, které vzniknou 
nejpozději do 15.4.2045 do celkové výše  35.750,- Kč dle Zástavní smlouvy reg.  č. 
10000539811

Oprávnění pro
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 
11000 Praha 1, RČ/IČO: 45317054

Listina

Listina

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000517623 ze dne 
09.07.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.07.2015 14:27:22. Zápis 
proveden dne 12.08.2015; uloženo na prac. Beroun

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000517623 ze dne 
09.07.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.07.2015 14:27:22. Zápis 
proveden dne 12.08.2015; uloženo na prac. Beroun

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000517623 ze dne 
09.07.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.07.2015 14:27:22. Zápis 
proveden dne 12.08.2015; uloženo na prac. Beroun

V-6835/2015-202

V-6835/2015-202

V-6835/2015-202

V-6835/2015-202

V-8836/2015-202

Pořadí k

Pořadí k

09.07.2015 14:27

16.09.2015 16:28

Související zápisy

Související zápisy

Související zápisy

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: St. 1105, Parcela: St. 262, Parcela: 1371/1

Parcela: St. 1105, Parcela: St. 262, Parcela: 1371/1

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg. č. 10000517623 ze dne 
09.07.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.07.2015 14:27:22. Zápis proveden
dne 12.08.2015; uloženo na prac. Beroun

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg.č. 10000539811  ze dne 
07.09.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 16.09.2015 16:28:22. Zápis proveden
dne 09.10.2015; uloženo na prac. Beroun

Listina

Listina

Listina
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, kód: 202.

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

CZ0202 Beroun 531944 VrážOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

    1371/1
Parcela BPEJ Výměra[m2]

Typ vztahu

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 785717 Vráž u Berouna List vlastnictví: 1384

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

41000 964

Listina

Mařík Tomáš, Syrská 586/6, Vokovice, 16000 Praha 6Pro: 830112/0311RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 09.07.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.07.2015 12:10:13. 
Zápis proveden dne 24.08.2015.

o

V-7289/2015-202

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Plomby a upozornění

o Upozornění na probíhající obnovu katastrálního operátu

Číslo řízení Vztah k

OO-1/2019-202

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg.č. 10000539811  ze dne 
07.09.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 16.09.2015 16:28:22. Zápis 
proveden dne 09.10.2015; uloženo na prac. Beroun

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg.č. 10000539811  ze dne 
07.09.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 16.09.2015 16:28:22. Zápis 
proveden dne 09.10.2015; uloženo na prac. Beroun

Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. reg.č. 10000539811  ze dne 
07.09.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 16.09.2015 16:28:22. Zápis 
proveden dne 09.10.2015; uloženo na prac. Beroun

V-8836/2015-202

V-8836/2015-202

V-8836/2015-202

Související zápisy

Související zápisy

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva

Listina

Listina

Listina
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Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, kód: 202.

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

CZ0202 Beroun 531944 VrážOkres: Obec:

Kat.území: 785717 Vráž u Berouna List vlastnictví: 1384

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

02.06.2021  14:41:47Vyhotoveno:

Podpis, razítko:

Vyhotovil:

Vyhotoveno dálkovým přístupem

Řízení PÚ: .................

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, kód: 202.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
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