
Město Příbram Pro 'ednání ZM
Odbor: s-ráv ma'etku dne: 7.11.2022
Název bodu jednání:
Nabídka bezúplatného převodu id. 1/z podílu pozemku p. č. 745/7 v katastrálním území Lazec

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno: v Radě města Příbram dne 17.10.2022. č. usn. 1012/2022
Text usnesení RM: Rada města
1. doporučuje ZM schválit bezúplatný převod id. podílu ve výši 1/2 pozemku p. č. 745/7 v katastrá1ním
území Lazec. který je ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Uřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha —
Nové Město, IČO 89797111, do Vlastnictví města Příbram.

2. ukládá OW zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
7.11.2022

Napsala: Jana Říčařová
.

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje — neschvaluje
bezúplatný převod id. podílu ve výši 1/; pozemku p. č. 745/7 v katastrálním území Lazec, který je ve
vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Uřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha — Nové Město. IČO
69797111, do vlastnictví města Příbram.

Dúvodová zpráva:
Vlastník nabízející městu Příbram svůj podíl: ,Česká republika — příslušnost hospodařit s majetkem státu Uřad pro zastupování státu ve věcech

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha — Nové Město, IČO 69797111 (dále
jen „ČR UZSVM“).

Předmět:
Nabídka bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku p. č, 745/7 o výměře
52 m2 (ostatní plochalostatní komunikace) v katastrálním území Příbram.

Vyjádření Odboru investic a rozvoje města:
,Nemá námitek k případnému převodu pozemku do vlastnictví města Příbram. Převodem z UZSVM na

město Příbram by došlo ke sjednocení vlastníka pozemku a existující stavby komunikace, která

navazuje na pozemky ve vlastnictví města Příbram aje na nich místní komunikace.
Dle Uzemního plánu Příbram se pozemek nachází v ploše veřejných prostranství (PVP),

Vyjádření Odboru silničního hospodářství:
Zdopravniho hlediska odbor doporučuje převod pozemku do vlastnictví města Příbram. Na části
pozemku se nachází komunikace III, třídy — cesta za stadionem FK Marila Příbram, ozn. 3660.

Komise pro realizaci majetku města dne 5.9.2022:
Komise doporučuje
schválit bezúplatný převod íd. podílu ve výši 1/2 pozemku p. č. 745/7 v katasltrálním území Lazec, který
je ve vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Uřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha — Nové Město, IČO

69797111, do vlastnictví města Příbram.



Pozemek není uveden v obecně závazné vyhlášce města č. 13/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství jako pozemek, za jehož zvláštní užívání se vybírá místní poplatek,

Přílohy
1) situační snímek — ortofotomapa
2) nabídka ČR ÚZSVM včetně návrhu smlouvy o bezúplatném převodu
3) vyjádření Odboru investic a rozvoje města, vyjádření Odboru silničního hospodářství
4) výpis listu vlastnictví č. 758

Pozemek není uveden v obecně závazné vyhlášce města č. 13/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství jako pozemek, za jehož zvláštní užívání se vybírá místní poplatek,

Přílohy
1) situační snímek — ortofotomapa
2) nabídka ČR ÚZSVM včetně návrhu smlouvy o bezúplatném převodu
3) vyjádření Odboru investic a rozvoje města, vyjádření Odboru silničního hospodářství
4) výpis listu vlastnictví č. 758
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Jana Říčařová
—————————.——__—
Od: Kozáková Ivana <lvana.Kozakova©uzsvmcz>
Odesláno: 5. srpga 2022 10:36
Komu: Jana Ríčařová
Předmět: Lazec id, 1/2 p, č. 745/7
Přílohy: Lazec.docx

Dobrý den, paní Říčařová,

v příloze Vám zasílám k odsouhlasení smlouvu () bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci na převod
id. V: p. č. 745/7 v k.ú. Lazec.

S pozdravem

Ivana Kozáková

referent oddělení Hospodaření s majetkem
odbor Odloučené pracoviště Příbram

Územní pracoviště Střední Čechy

=\—
Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nám. T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram

Telefon: 318 471 207

e-mail: ívana.kozakova©uzsvm.cz

httg:[[www.uzsvm.cz

httgs:Zthíttemomzuzsvm

httgs:[[facebook.com[uzsvmcz

htth:((www.ínstagram.com(uzsvm[

WDM&'WWW
WWW

Text tohoto e-maílu a jeho přílohy mají pouze informativní charakter. Textem tohoto e-maílu a jeho
přílohami podepisující odesílatel neslíbuje uzavřít ani neuzavírá za Uřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových jakoukoliv smlouvu.

[Strana]
IČ



5291/SPB/2022-SPBM
g.: UZSVM/SPB/4827/2022SPBM
Ceská republika — Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2
za kterou právně jedná Ing. Milan Voříšek, ředitel odboru Odloučené pracoviště Příbram,
ng základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, v platném znění
ICO: 69797111

(dále jen „převodce“)

a

Město Příbram
„

se sídlem Tyršova 108, Příbram I, PSC 261 19,

kgeré zastupuje Mgg. Jan Konvalinka, starosta města,
ICO: 00243132, DIC: CZ00243132,
bankovní spojení: 19—521689309/0800
(dále jen „nabyvatel“)

uzavírají podle ustanovení 5 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpjsů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“) a podle ustanovení 5 22 zákona č. 219/2000
Sb„ o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.,“) tuto

SMLOUVU o BEZÚPLATNÉM PŘEVODy
VLASTNvlCKEHO PRAVA K NEMOVITE VECI

C. UZSVM/SPB/4827/2022-SPBM

ČI. |.

1. Česká republika je vlastníkem spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/z níže uvedené nemovité
věci:

Pozemek:

parcela číslo: 745/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,

zapsaný na listu vlastnictví č. 758, pro kat. území Lazec, obec Příbram, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Příbram. (dále
jen „převáděný majetek“)

2, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě usnesení Okresního soudu
v Příbrami č. j. 9 D 820/2021-120 ze dne 3. 11. 2021, v právní moci dne 4. 11. 2021 příslušný
s převádéným majetkem hospodařit, a to ve smyslu 5 11 zákona č. 219/2000 Sb.

ČI, ".

1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému
majetku a nabyvatel ho do svého výlučného vlastnictví přijímá.

2. Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 pozemku parcela číslo 745/7 je veden v operativní evidenci
v pořizovací ceně 8.056 Kč.



3. Vlastmcké právo k převádénému majetku se bezúplatně převádí z dUVOdu hospodárnosti,
v souladu s ustanovením š 22 odst. 3 zákona č 219/2000 Sb.. a v souladu s 5 9 zákona č
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na pozemku se
nachází místní komunikace III. třídy, která je zařazena v pasportu místních komunikací.

4. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.

ČI. |||.

1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránilyr

2. Na LV 758 je vedeno věcné břemeno výměnku, dohoda o zřízení věcného břemene ze dne
29. 5. 1992, reg. dne 2. 6. 1982, oprávnění pro Cafourek Antonín a Cafourková Hermína,
povinnost k p. č. 457/7, p, č. 739/1, p. č. 745/7, p. č. 747/27 a p. č. 9/25.

3. Nabyvatel bere na vědomí, že na převáděném majetku se nachází nadzemní vedení VN
společnosti CEZ Distribuce, as.

4. Nabyvatel bere na vědomí, že převáděný majetek může být dotčen i vedením dalších
inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou
kupujícímu bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci těchto sítí.

5. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovité věci vázla nějaké další omezení,
závazky či právní vady, s výjimkou věcného břemene uvedeného v odst. 2.

Čl. |v.

Bezúplatný převod převáděného majetku dle ČI. I. této smlouvy, byl schválen Zastupitelstvem
města Příbram,

ČI. v.

1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel dnem zápisu do katastru
nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená
s vlastnictvím a užíváním převáděného majetku.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí podává převodce.

3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva
k nemovité věci dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy
se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran,

ČI. VI.

1. Smlouvaje uzavřena a nabývá platnosti při splnění podmínek zák. č. 128/2000 Sb., okamžikem
podpisu poslední smluvní stranou.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákona o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

3. Převodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Převodce předá nabyvateli doklad o uveřejnění
smlouvy v registru smluv podle 5 5 odst, 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jako
potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.



4 Pro účeiy uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva
neobsahuje žádné obchodní tajemství.

5. Tato smlouva nepodléhá schválení Ministerstva financí v souladu s ustanovením š 22 odst, 4
písm, h) zákona č. 219/2000 Sb., jelikož se jedná o silniční pozemek, na němž je umístěno
těleso místní komunikace, které je ve vlastnictví nabyvatele.

6. Smluvní strany berou na vědomí, Že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy,

7. Smluvní strany se dohodly, že není-Ii v této smlouvě stanovenojinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.

8. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.

9. Poplatková a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou se řídí příslušnými zákony.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru
nemovitostí.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, včetně výčtu převáděné nemovité věci,

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení 5 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení kjejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně. nikoliv z přinucení nebo
omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

VPříbrami dne v dne

Česká republika — Úřad pro zastupování město Příbram
státu ve věcech majetkových

Ing. Milan Voříšek Mgr. Jan Konvalinka
ředitel odboru Odloučené pracoviště Příbram starosta města

Přílohy: f



Doložka die zákona č 128/2000 Sb , o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisu

Doložka

ve smyslu ustanovení 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.)

Město Příbram
„se sídlem Tyršova 108, Příbram |, PSC 261 19,

kgeré zastupuje M95. Jan Konvalinka, starosta města,
ICO: 00243132, DIC: CZOO243132,
bankovní spojení: 19—521689309/0800
(dále jen „ město")

potvrzuje

že Zastupitelstvo města Příbram schválilo svým usnesením č. ze zasedání zedne ........,...„..„.........bezúplatné nabytí ;

. id. 1/z pozemku parc. č. 745/7 o výměře 52 m2

zapsaného na listu vlastnictví č. 758 pro katastrální území Lazeo a obec Příbram, vkatastrunemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbramz vlastnictví České republiky do vlastnictví města Příbram dle smlouvy o bezúplatném převoduvlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SPB/4827/2022—SPBM.

Dále potvrzuje, že ve smyslu ustanovení 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., byly splněny všechnypodmínky, které zákon č. 128/2000 Sb. vyžaduje pro platnost tohoto právního úkonu,

Tato doložka je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o bezúplatném převodu vlastnickéhopráva k nemovité věcí.

Vdne

""Mgéíúáákěa'věnňkš""""
starosta města



Jana Říčařová

Od: Libuše Hálová

Odesláno: 5. říjng 2022 14:09

Komu: Jana Ríčařová

Předmět: RE: Žádost o vyj. OIRM, OSH - bgzúplatný převod id. podílu ve výši 1/2 pozemku p. č,
745/7 v k. ú. Lazec — vlastník CR UZSVM

Pozemek p. č. 745/7 v k. ú. Lazec - vyjádření Odboru investic a rozvoje města

Dne 30.08.2022 jste nás požádali o vyjádření k nabídce ČR UZSVM, pracoviště Příbram, nám. T. G. Masaryka 145.

261 01 Příbram |, IČO 69797111, která se týká možnosti bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu ve výši
id. 1/2 pozemku p. č. 745/7 v k. ú. Lazec do vlastnictví města Příbram.

K Vaší žádosti o vyjádření sdělujeme:

Pro správní území města Příbram je schválena územně plánovací dokumentace, a to Územní plán Příbram (ÚP), který
schválilo Zastupitelstvo města Příbram dqe 184 06. 2018, usn. č. 1006/2018/ZM, který nabyl účinnosti dne 17, 07. 2018,

Ke dni 01.10.2021 je účinná Změna č. 1 UP Příbram.

Předmětný pozemek se nachází v ploše dle ÚP — tzv. plochy veřejných prostranství (PVP)

1. Vyjádření Odboru investic a rozvoje města

QIRM nemá námitek k případnému bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 745/7 kat. území Lazec. Převodem z

UZSVM na město Příbram by došlo ke sjednocení vlastníka pozemků a existující stavby komunikace, která navazuje
na pozemky ve vlastnictví města Příbram a je na nich místní komunikace.

Vyřizuje: Libuše Hálová/ 31 8 402 576

S pozdravem a přáním hezkého dne.

Libuše Hálová
referent Odboru investic a rozvoje města

Tel.: 318402576
E-mail: |ibuse,halova©gribram.eu
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\. Městský úřad Příbram

Pan? Tyršova 108

261 19 Příbram

From: Jana Říčařová <Jana.Ricarova©pribram.eu>
Sent: Tuesday, August 30, 2022 6:34 AM

To: Libuše Hálová <Libuse.Halova©pribram.eu>; Ondřej Klečka <Ondrej.KIecka©príbram.eu>

Subject: Žádost o vyj. OIRM, OSH - bezúplatný převod id. podílu ve výši 1/2 pozemku p. č. 745/7 v k. ú. Lazec —

vlastník ČR úzsvrvl

Vážení,

prosíme Vás o vyjádření k případnému bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku p. č.

745/7 v k. ú. Lazec, který je ve vlastnictví ČR ÚZSVM, do vlastnictví města Příbram.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Jana Říčařová

referent oddělení majetkoprávního

Tel.: 318402339
E-mail: 'ana,ricarova©gribram.eu

MĚSTO PŘÍBRAM 72
[Strana]



Jana Říčařová

Od: Ondřej Klečka

Odesláno: 2. září 2022 15:37

Komu: JanavŘíčařová
Předmět: RE: Zádost o vyj. OIRM, OSH - bezúplatný převod id, podílu ve výši 1/2 pozemku p. č

745/7 v k. ú. Lazec - vlastník ČR UZSVM

Vážená paní kolegyně,
Na základě Žádosti o vyjádření k případnému bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2

pozemku p. č. 745/7 v k. ú. Lezec, kterýje ve vlastnictví ČR ÚZSVM, do vlastnictví města Příbram Vám sdělujeme:

Z dopravního hlediska doporučujeme převod pozemku do vlastnictví města. Na části pozemku se nachází

komunikace III třídy - cesta za stadionem FK Marila Příbram ozn. 3660

S pozdravem

Mgr. Ondřej Klečka

Vedoucí odboru silničního hospodářství

Tel.: 318402554
Mobil: 731114300
E-maiI: ondre'.klecka©gribram.eu

“
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\. Městský úřad Příbram

Wa"q Tyršova 108

261 19 Příbram

From: Jana Říčařová <Jana.Ricarova©príbram.eu>

Sent: Tuesday, August 30, 2022 6:34 AM

To: Libuše Hálová <Líbuse.Halova©príbram.eu>; Ondřej Klečka <Ondrej.Klecka©príbram.eu>

Subject: Žádost o vyj. OIRM, OSH — bezúplatný převod id. podílu ve výši 1/2 pozemku p. č. 745/7 v k. ú. Lazec »

vlastník ČR úzsvm

Vážení,

prosíme Vás o vyjádření k případnému bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 pozemku p. č.

745/7 v k. ú. Lazec, kterýje ve vlastnictví ČR ÚZSVM, do vlastnictví města Příbram.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Jana Říčařová

referent oddělení majetkoprávního

Tel,: 318402339

E-mail: 'ana.ricarova©gribram.eu
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(5113) Hry! MESTSKY URAD PŘÍBRAM ? Odbor silničního hospodářství
A I“ . 'H ! \

Vas dopis UZSVM/SPB/546/2022ÍSPBM
Spisová značka 097GBIZO2ZIOSH/Sva

Číslo jednacl' MeUPB 13017/2022
Dalum 4 2 2022

Vyřizuje Mgv Michaela Svajčíková
Email michaela svalclkova©pvibram eu

Telefon 318 402 555

Sdělení k žádosti č.j.: UZSVMISPB/546l2022-SPBM

Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství. na základě Vaší žádosti, ohledně dodání podkladů
týkajícich se komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb.. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. sděluje. že na níže uvedeném pozemku se, dle pasportu místních komunikací města Příbram,
nachází stavba pozemní komunikace:

- na pozemku parc, č 7457 v k.ú. Lezec se nachází stavba místní komunikace "I.třídy vizte
pasport místních komunikacij
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„otisk razítka"

%
Michaeia Svajčíková
referent speciálního stavebního úřadu

Obdrží:

qčaslníci (dodejky)
UZSVM. územní pracoviště $(řední Čechy. Odbor odloučené pracoviště PřibramJDDS: 4bdfs4u

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 145. Příbram !, 251 01 Příbram 1

MĚSTSKÝ ÚŘADPŘÍBRAM —T;v;va ma. ;;; ;ří-braml
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Vyhotovil: Jana Říčařová

MISYSfKatastrSQL, informativní výpis pro vmtřní potřebu'

OKRES: CZOZOB Příbram, 3211 , Data platná k: 1.09.2022
'OBEQ: 539911 Příbram INFORMACE O PARCELACH

KAT.UZEMI: 671584 Lazec

ČÍSLO PARCELY: KN 745/7
VÝMĚRqu: 52

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Lezec 671584
PůVOD PARCELY: Katastr nemovitostí (KN)

LIST MAPY: DKM

URČENÍ VVMĚRY: Graficky nebo v digitalizované mapě
DRUH PDZEMKU: ostatní plocha

VYUŽITÍ POZEMKU: ostatní komunikace
způsos OCHRANY: -

ŘÍZENÍVZNIKU: V-3528/2008-211
SEZNAM BPEJ: Parcela nemá BPEJ

OPRÁVNĚNÉ OSOBY: na W 758
Oprávněný subjekt, adresa Identifikátor Podíl

Vlastnické

Írávo -

ns usnos ospo arl s maje em statu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 69797111 1/2
- Nové Město

věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B (bez zápisu)

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

Věcné břemeno výměnku
dohoda o zřízení věcného břemene ze dne 29.5.1992,reg. dne

2.6.1992

]ownnosl |

Parcela: KN 745/7

Listina Smlouva RV$ 994/1992.

POLVZ:29/1992 Z—500029/1992-211
Pařadík datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

Poznámky a další obdobné údaje (bez zápisu)

Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu

Parcela KN 745/7
* Smlouva kupní ze dne 10.06.2008. Právní účlnky vkladu práva ke dm 30.07.2008.

V>5529/2008-211
Pro:

Fm:

_

* Usnesení soudu o dědictví Okresní soud v Příbrami 9 D—820/2021 -120 ze dne 03.11.2021. Právní moc ke dni

04.11.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 01.12.2021 08:32:45. Zápis proveden dne 08.122021.

V—11708/2021-211
Pro:

Pro: Česká republika, , IČ100000001-1

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha - Nové Město,
IČ:69797111

ňle:///C:/misys/is/Misys.htm1/ISKN/100006.html 6. 10. 2022
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* Usnesení soudu o vypořádání SJM & o dědictví Okresní soud v Příbrami 9 Df567/2020 »220 ze dne 19.102020. Právní
moc ke dni 19.10.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.10.2020 13:29:19. Zápis proveden dne 18.11.2020.

V-8837/2020-211
Pro:

Nemovitosti jsou v Územním obvodu, ve kterém vykonává státní sprá vu katastru nemovitostí ČR:

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, kód: 211

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

H

Vyhotoveno systemem MISYS ver.15,57.146347 SW hasp pro VFK Datum a cas vyhotovem vyplsu: 6.10.2022 07:06:35
verze 6.0 “ výpis vyhotoven za 0.5325, SQLite3 native,
Vyhotovil: Jana Ríčařová „ , ' _ , _ ver.3.35.5,138576

Tento výpis má informativní charakter.? je určen pouze pro vnitrni potřebu opravneneho uzivatele dat SPI KN.

flle:///C:/misys/is/Misys.html/ISKN/l00006.html 6. 10. 2022


