4948/1993-22
Pokyny č. 3
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 19. listopadu 1993
pro zápis právních vztahů k nemovitostem a dalších údajů do katastru nemovitostí
Změna: 3479/1996-23
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává k zabezpečení jednotného postupu při zápisu zástavního práva
vzniklého na základě zákonného opatření FS č. 297/1992 Sb. ve prospěch Investiční banky, a.s., a při zápisu zástavního práva
ve prospěch zahraničního peněžního ústavu, tyto pokyny:
Zápis zákonného zástavního práva, které vzniklo Investiční bance dnem 1. července 1992 podle § 28b odst. 1
zákonného opatření č. 297/1992 Sb., se provede v katastru nemovitostí záznamem v souladu s bodem 1 Pokynů č. 1 č.j.
984/1993-22 ČÚZK. Investiční banka, a.s. bude předkládat žádost o zápis uvedeného zástavního práva (příloha č. 1) spolu s
přílohami žádosti (příloha č. 2) katastrálním úřadům ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení zařadí katastrální úřad po
provedení záznamu do sbírky listin, na druhém vyhotovení katastrální úřad potvrdí provedení zápisu zástavního práva
záznamem do katastru nemovitostí a takto potvrzenou žádost vrátí příslušné pobočce Investiční banky, a.s. Potvrzení této kopie
nebude zpoplatněno. Obdobně na dodatečně předloženou kopii žádosti potvrdí katastrální úřad Investiční bance, a.s. provedení
záznamu zákonného zástavního práva v případech, kdy k němu došlo před vydáním těchto pokynů.
Tyto pokyny nabývají účinnosti dne 1. prosince 1993.
Náměstek předsedy:
Ing. Zbyněk Žižka, v.r.

Příl.1
ŽÁDOST
o zápis zástavního práva záznamem do katastru nemovitostí na
základě
§
28 b odst. 1
zákonného opatření předsednictva Federálního
č. 297 ze dne 20.5.1992, kterým se
doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a
vypořádání majetkových nároků v družstvech.
----------------------------------------------------------------Investiční banka a.s. Praha 1, Senovážné nám. 32, zastoupená
...............................
žádá o zápis zástavního práva záznamem na objekty stavebního
bytového družstva .....................
............................
(název,adresa,IČO)
v obci ............. v katastrálním území ................
Specifikace objektů je uvedena v příloze, která je nedílnou
součástí žádosti (počet listů přílohy.......počet objektů celkem
.....)
K žádosti předkládá:
a) kopie úvěrové smlouvy u rozestavěných staveb, počet ....x)
b) stavební povolení u rozestavěných staveb ......x)
c) dodatek úvěrové smlouvy v případech kdy došlo
k převodům bytů do vlastnictví, počet ..........x)
Stavební bytové družstvo
..................
(razítko, jména a podpisy
oprávněných pracovníků)

Investiční banka a.s.
.............
(razítko, jména a podpisy
oprávněných pracovníků)

V...............
dne............

V...............
dne............

Katastrální
úřad ......................
potvrzuje provedení
zápisu zástavního práva záznamem do katastru nemovitostí na
příslušných listech vlastnictví u objektů uvedených v příloze k

shromáždění

žádosti
.....................
(datum, razítko, podpis)
--------------------x) nehodící se škrtněte

Příl.2
Příloha k žádosti o zápis zástavního práva záznamem

Katastrální území:
-----------------------------------------------------Pořadové číslo
ObjektČíslo
Specifický symbol
objektu
č.popisné parcelní číslo účtu v systému
PROFILE
(pokr.)
-----------------------------------------------------pokr.
-----------------------------------------------------Číslo úvěrové
Zůstatek úvěru
smlouvy a datum
k .........
uzavření
v Kč
------------------------------------------------------

