
Komerční banka a.s. 

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 12, pro katastrální území Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava 

 

• Pozemek parc. č. st. 931/1, zastavěná plocha a nádvoří    

 Součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 2887, adminis. 

 Stavba stojí na pozemku p.č. st. 931/1 

• Pozemek parc. č. 519/5, ostatní plocha – ostatní komunikace      

• Pozemek parc. č. 526/3, ostatní plocha – ostatní komunikace    

 

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 22, pro katastrální území Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Ostrava 

 

• Pozemek parc. č. 2983/16, ostatní plocha – manipul. pl.                   

• Pozemek parc. č. 3007/7, ostatní plocha – sportoviště                       

• Pozemek parc. č. 2983/1, ostatní plocha – jiná plocha                        

• Pozemek parc. č. 2983/6, ostatní plocha – jiná plocha       

• Pozemek parc. č. 3005/7, ostatní plocha – jiná plocha                        

 

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 14, pro katastrální území Vítkovice, obec Ostrava, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava 

 

• Pozemek parc. č. 942/62, ostatní plocha – manipul. pl.      

• Pozemek parc. č. 942/3, ostatní plocha – jiná plocha                                    

• Pozemek parc. č. 1254/13, ostatní plocha – jiná plocha                      

• Pozemek parc. č. 942/60, ostatní plocha – jiná plocha                                       

• Pozemek parc. č. 938/1, ostatní plocha – ost. dopr. pl                                     

• Pozemek parc. č. 938/3, ostatní plocha – ost. dopr. pl   

 

   

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 96, pro katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 

Ostrava 

• Pozemek parc. č. 331/2, ostatní plocha – manipulační plocha 

• Pozemek parc. č. st. 6232, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 

 Stavba stojí na pozemku p.č. st. 6232 

• Pozemek parc. č. 4493, ostatní plocha – jiná plocha 

• Pozemek parc. č. 8, ostatní plocha – manipulační plocha 

• Pozemek parc. č. 9/2, ostatní plocha – manipulační plocha 

• Pozemek parc. č. 9/14, ostatní plocha – jiná plocha 

• Pozemek parc. č. 11/1, ostatní plocha – manipulační plocha 

• Pozemek parc. č. 905/1, ostatní plocha – jiná plocha 

• Pozemek parc. č. 905/5, ostatní plocha – jiná plocha 

• Pozemek parc. č. 905/6, ostatní plocha – ostatní komunikace 



• Pozemek parc. č. 1103/2, ostatní plocha – jiná plocha 

• Pozemek parc. č. 1103/4, ostatní plocha – ostatní komunikace 

• Pozemek parc. č. 1104/7, ostatní plocha – ostatní komunikace 

 

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 1977, pro katastrální území Stará Bělá, obec Ostrava, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava 

 

• Pozemek parc. č. 1830/4, orná půda  

• Pozemek parc. č. 1830/5, orná půda 

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 22, pro katastrální území Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 

Ostrava 

• Pozemek parc. č. 2949/9, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: bez čp/če, prům.obj 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 2949/9 

• Pozemek parc. č. 2949/20, ostatní plocha – manipulační plocha 

• Pozemek parc. č. 2949/23, ostatní plocha – jiná plocha 

 

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 921, pro katastrální území Opavské Předměstí, obec 
Krnov, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Krnov 

 

• Pozemek parc. č. 1228, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: Pod Cvilínem, č.p. 527, prům. obj 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 1228 

• Pozemek parc. č. 1229, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 1229 

• Pozemek parc. č. 1230, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 1230 

• Pozemek parc. č. 1231, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb. 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 1231 

• Pozemek parc. č. 1232/2, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 1232/2 

• Pozemek parc. č. 1233/1, ostatní plocha – manipulační plocha 

 

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 14, pro katastrální území Vítkovice, obec Ostrava, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava 

 

• Pozemek parc. č. 936/2, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 633, jiná stavba 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 936/2 

• Pozemek parc. č. 936/3, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 634, jiná stavba 



 Stavba stojí na pozemku p.č. 936/3 

• Pozemek parc. č. 936/4, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 648, jiná stavba 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 936/4 

• Pozemek parc. č. 936/5, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 680, jiná stavba 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 936/5 

• Pozemek parc. č. 936/6, zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba: Vítkovice, čp 681, jiná stavba 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 936/6 

• Pozemek parc. č. 936/8, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 710, ubyt. zařízení 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 936/8 

• Pozemek parc. č. 936/9, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 726, jiná stavba 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 936/9 

• Pozemek parc. č. 936/10, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 727, jiná stavba 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 936/10 

• Pozemek parc. č. 936/38, zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 

 Stavba stojí na pozemku p.č. 936/38 

• Pozemek parc. č. 936/41, ostatní plocha - zeleň 

 

 

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 22, pro katastrální území Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Ostrava  

 

• Pozemek parc. č. 1947, zastavěná plocha a nádvoří 

  Součástí je stavba: Moravská Ostrava, č.p. 977, jiná st. 

  Stavba stojí na pozemku p.č. 1947 

 

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 14, pro katastrální území Vítkovice, obec Ostrava, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava 

 

• Pozemek parc. č. 955/12, zastavěná plocha a nádvoří 

  Součástí je stavba: Vítkovice, čp 1162, administrativa 

  Stavba stojí na pozemku p.č. 955/12 

 

 
Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 17, pro katastrální území Zábřeh-Hulváky, obec 
Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Ostrava 

 

 

 

• Pozemek parc. č. st. 490/1, zastavěná plocha a nádvoří   



Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 490/1 

• Pozemek parc. č. st. 490/3, zastavěná plocha a nádvoří      

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 490/3 

• Pozemek parc. č. st. 490/4, zastavěná plocha a nádvoří      

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 490/4 

• Pozemek parc. č. st. 714, zastavěná plocha a nádvoří      

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 714 

• Pozemek parc. č. st. 5138, zastavěná plocha a nádvoří      

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5138 

• Pozemek parc. č. st. 903/1, zastavěná plocha a nádvoří        

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 903/1 

• Pozemek parc. č. st. 903/2, zastavěná plocha a nádvoří        

Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 903/2 

• Pozemek parc. č. st. 5563, zastavěná plocha a nádvoří        

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5563 

• Pozemek parc. č. st. 5564, zastavěná plocha a nádvoří        

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5564 

• Pozemek parc. č. 500/91, ostatní plocha – manipulační plocha      

• Pozemek parc. č. st. 5527, zastavěná plocha a nádvoří     

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5527 

• Pozemek parc. č. st. 5586, zastavěná plocha a nádvoří     

  Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5586 

• Pozemek parc. č. st. 487/5, zastavěná plocha a nádvoří     

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 487/5 

• Pozemek parc. č. st. 5117, zastavěná plocha a nádvoří     

  Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5117 

• Pozemek parc. č. st. 5118, zastavěná plocha a nádvoří     

  Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5118 

• Pozemek parc. č. st. 5119, zastavěná plocha a nádvoří     

  Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5119     

• Pozemek parc. č. st. 5120, zastavěná plocha a nádvoří     

  Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5120 

• Pozemek parc. č. st. 5541, zastavěná plocha a nádvoří     

  Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 

  Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5541 



• Pozemek parc. č. 500/100, ostatní plocha – jiná plocha      

• Pozemek parc. č. 500/101, ostatní plocha – manipulační plocha     

 

Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č.2941, pro katastrální území Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava 
 

Pozemek parc. č. 1977/7 zastavěná plocha a nádvoří 

              Součástí je stavba:  čp 1575, obč. vyb 

              Stavba stojí na pozemku p.č. 1977/7 

Pozemek parc. č.1977/15, ostatní plocha-manipulační plocha 

 


