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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. 2950/5, zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba: bez čp/če, prům. objekt 
 Stavba stojí na pozemku p.č. 2950/5 
 
Na uvedeném pozemku se nachází technologie – Technické plyny, které jsou rovněž předmětem 
zástavy a je složena: 
Technické plyny 
Číslo majetku NS UNS Název 

765777 188 0 Základové desky pod odpařovací stanicí 

765778 188 0 Zpevněná plocha 

765779 188 0 Oplocení základové desky 

765780 188 0 Přípojka kyslíku 

765781 188 0 Přípojka argonu 

765782 188 0 Přípojka el.energie 

765783 188 0 Kanalizace, odvodnění 

765784 188 0 Odpařovací stanice kyslíku 

765785 188 0 Odpařovací stanice dusíku 

765786 188 0 Odpařovací stanice argonu 

 
 

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. 975/1, zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 832, jiná stavba 
 Stavba stojí na pozemku p.č. 975/1 

• Pozemek parc. č. 978/1, ostatní plocha – jiná plocha 

• Pozemek parc. č. 978/7, zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 2909, průmyslový objekt 
 Stavba stojí na pozemku p.č. 978/7 

• Pozemek parc. č. 978/8, zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 2908, průmyslový objekt 

• Pozemek parc. č. 978/9, zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba: Vítkovice, čp 2907, průmyslový objekt 
 Stavba stojí na pozemku p.č. 978/9 
 

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. 5105, zastavěná plocha a nádvoří 



 Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 
 Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5105 

• Pozemek parc. č. st. 5106, zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 
 Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5106 

• Pozemek parc. č. st. 5107, zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba: bez čp/če, výroba 
 Stavba stojí na pozemku p.č. st. 5107 

• Pozemek parc. č. 553/16, ostatní plocha – manipulační plocha 
 
 
 

 

 


