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Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 10.5.2019 - 13:51:56

Nepremičnina
 

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: parcela 1742 757/8

katastrska občina 1742 REPNJE parcela 757/8 (ID 6968063)

Plombe:
 
Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.
 

Osnovni pravni položaj nepremičnine:

ID osnovnega položaja: 20163224
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/1
imetnik:

1. matična številka: 5874637000
firma / naziv: OBČINA VODICE
naslov: Kopitarjev trg 001, 1217 Vodice
začetek učinkovanja vpisa imetnika   24.04.2019 11:11:46

omejitve: Opozorilo: v primeru več omejitev z istim časom učinkovanja vpisa se vrstni red ugotovi na podlagi dodatnih opisov pri
posamezni izvedeni pravici ali zaznambi. 

ID omejitve čas začetka učinkovanja vrsta
11269641 14.06.2010 09:00:00 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   
17789257 15.03.2016 10:22:22 415 - vknjižena neprava stvarna služnost   

 

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah:
 

ID pravice / zaznambe 11269641
čas začetka učinkovanja 14.06.2010 09:00:00
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1742 REPNJE parcela 840 (ID 6834530)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice z dne 13.4.2010se pri parc. št. 757/1 in 757/2 k.o. Repnje, 
vknjiži služnostna pravica dostopa, izgradnje, upravljanja, obratovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije in nadzora 
komunalne infrastrukture in sicer telekomunikacijskega omrežja, ki poteka na služečih nepremičninah parc. št. 757/1 
in 757/2 k.o. Repnje, v korist imetnika pravice.
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   14.06.2010 09:00:00
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zveza - ID osnovnega položaja:
20163224 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 
 

ID pravice / zaznambe 17789257
čas začetka učinkovanja 15.03.2016 10:22:22
vrsta pravice / zaznambe 415 - vknjižena neprava stvarna služnost 
glavna nepremičnina: katastrska občina 1742 REPNJE parcela 785/1 (ID 2696875)
podatki o vsebini pravice / zaznambe
dodatni opis:
vknjižbo služnostne pravice v javno korist, ki obsega naslednja upravičenja: graditev elektronskega komunikacijskega
omrežja iz 4. člena te pogodbe, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega 
obratovanja in vzdrževanja, odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju 
elektronskega komunikacijskega omrežja za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture, v korist služnostnega upravičenca:
imetnik:

1. matična številka: 5014018000
firma / naziv: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
naslov: Cigaletova ulica 015, 1000 Ljubljana
začetek učinkovanja vpisa imetnika   15.03.2016 10:22:22

zveza - ID osnovnega položaja:
20163224 

pravice / zaznambe pri izvedeni pravici / zaznambi:
Pri izvedeni pravici / zaznambi ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo 

 


