
 

Směnná smlouva

uzavřená ve smyslu §2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen .,NOZ“)

Smluvní strany

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora Mgr. Radimem Babincem

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451, látce DPH

číslo účtu:“

konstantní symbol: 558

variabilní symbol: číslo smlouvy

(dále též SMO)

a

  

  

Jiří Tekeli, datum narození

bydliště:

bankovní spojení:

číslo účtu:_

(dále léžp. Tekeli)

Obsah smlouvy

Uvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti

V době uzavření smlouvy.

čl. I

Předmět směny č. 1

1. SMO je vlastníkem nemovitých věcí, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví č. 1487 pro k.ú. Přívoz, obec Ostrava.

a to pozemků (svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz):

— p.č.st. 10, zast. plocha a nádvoří, zbořeníště

- p.č.st. 579, zast. plocha a nádvoří„ zbořeniště

— p.p.č. 213/2, zahrada

— P-P-Č- 225., zahrada

— p.p.Č. 995/1, ost. plocha, ost. komunikace

— ppč. 995/11, zahrada

a nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální

pracoviště Ostrava na listu vlastnictví Č. 1375 pro k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to pozemku

p.p.č. 213/1, zahrada (nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz).

2. Předmětem závazku ke směně SMO, uvedeného v čl. 111 odst. 1 této smlouvy, je podle této

smlouvy vlastnického právo k neniovitýni věcem v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to k:
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- části pozemku ppč. 225, zahrada, díl „g“, o výměře 48 m2 a část pozemku p.č.st. 10, zast.

plocha a nádvoří, zbořeniště, díl ,,h“, o výměře 233 m2, dle geometrického plánu č. 2252-

6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek ppč. 1621, ost. plocha, jiná plocha,

o výměře 281 m2,

— části pozemku ppč. 213/1. zahrada, o výměře 218 n12, dle geometrického plánu č. 2252-

6/2018 oddělené a nově označené jako pozemek ppč. 213/1, zahrada,

— části pozemku p.č.st. 579, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, díl „d“, o výměře 229 m2, část

pozemku ppč. 213/2, zahrada. díl „e“, o výměře 221 m2 a část pozemku ppč. 995/11,

zahrada, díl „f'í o výměře 57 m2, dle geometrického plánu č. 2252—6/2018 oddělené, sloučené

a nově označené jako pozemek ppč. 213/2, zahrada, o výměře 507 mz,

- části pozemku ppč. 995/1, ost. plocha. ost. komunikace, o výměře 16 m2, dle geometrického

plánu č. 2252—6/2018 oddělené a nově označené jako pozemek ppč. 995/17, ost. plocha, jiná

plocha

(dále jen „předmět směny č. 1“).

Geometrický plán č. 2252—6/2018 pro katastrální území Přívoz, vyhotovený v roce 2018, je

nedílnou součástí této smlouvy.

3. Předmět směny č. 1 je popsán ve znaleckěm posudku č. 2818/014/2018 ze dne 8. 3. 2018

vyhotoveném znalcem a oceněn cenou obvyklou v celkove výši

569.919,- Kč včetně DPH, přičemž cena obvyklá Jednotlivých nově vzniklých pozemků Člnl:

- ppč. 1621 156.700.— Kč (včetně DPH)

— ppč. 213/1 121.568,— Kč (včetně DPH)

- p.p.Č. 213/2 282.729,- Kč (včetně DPH)

- ppč. 995/17 8.922,— Kč (včetně DPH).

4. SMO prohlašuje, že na předmětu směny č. 1 neváznou žádné dluhy, zástavní prava ani Jine

právní povinnosti vůči třetím osobám, s výjimkou věcných břemen, specrflkovanych na listu

vlastnictví č. 1487, který je přílohou č. 1 této smlouvy a svýjimkou inženýrských Sltl,

speciíikovaných v odst. 5 tohoto článku.

5. SMO prohlašuje, že jsou v předmětu směny č. 1 uloženy inženýrské sítě, jejichž existence není

zapsána na listu Vlastnictví jako věcné břemeno (služebnost), a to v pozemku p.č.st. 579,

v pozemku ppč. 213/2 a v pozemku ppč. 995/11 se nachází sdělovací vedení SpOJOVC

(ve vlastnictví třetí osoby).

čl. II

Předmět směny č. 2
, , , „

1. P. Tekeli je vlastníkem nemovitých věcí, zapsaných u Katastralniho uradu

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastmctw c. 265 pro k.u.

Přívoz. obec Ostrava. a to pozemků:

— ppč. 9.31/2. zahrada

— ppč. 91 1, ost. plocha, ost. komunikace.

l
k
)

Předmětem závazku ke směně p. Tekeliho, uvedeného v čl. Ill odst. 2 této smlouvy, je podle

této smlouvy vlastnické právo k nemovitým věcem v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to k:

— části pozemku ppč. 231/2, zahrada, o výměře 1027 1112, dle geometrického plánu č. 2252—

6/201 8 oddělené a nově označené jako pozemek ppč. 231/2, zahrada,
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— části pozemku ppč. 91 l, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 276 mz, dle geometrického

plánu 6. 2252—6/2018 oddělené a nově označené jako pozemek ppč. 911/1, ost. plocha, ost.

komunikace

(dále jen „předmět směny č. 2“).

Geometrický plán 6. 2252—6/2018 pro katastrální území Přívoz, vyhotovený V roce 2018, je

nedílnou součástí této smlouvy.

P. Tekeli prohlašuje, že na předmětu směny č. 2 neváznou žádné dluhy, zástavní práva ani jiné

právní povinnosti vůči třetím osobám, s výjimkou věcných břemen, specifikovaných na listu

vlastnictví č. 265 pro k.ú. Přívoz, který je přílohou č. 2 této smlouvy a dále vady, specifikované

v odst. 4 tohoto článku.

P. Tekeli prohlašuje> že je v předmětu směny č. 2 uložena inženýrská síť, jejíž existence není

zapsána na listu vlastnictví jako věcné břemeno (služebnost), a to v pozemku p.p.č. 231/2 se

nachází venkovní silové vedení nízkého napětí (ve vlastnictví třetí osoby).

Předmět směny 6. 2 je o sán ve znaleckém osudku 6. 2819/015/2018 ze dne 8. 3. 2018

vyhotovený znalcem_a oceněn cenou obvyklou vcelkové výši

873.010; Kč, přičemž cena obvyklá jednotlivých nově vzniklých pozemků činí:

- p.p.č. 231/2 688.090; K6

— p.p.č.911/1 184.920; K6.

čl. III

Směna

1.

U
)

SMO se touto smlouvou zavazuje převést p. Tekelimu vlastnické právo k předmětu směny C. 1

výměnou za závazek p. Tekeliho, uvedený v odst. 2 tohoto článku.

P. Tekeli se touto smlouvou zavazuje převést SMO vlastnické právo k předmětu směny 6. 2

výměnou za závazek SMO, uvedený v odst. 1 tohoto článku.

Cena obvykla předmětu směny č. 1 činí 569.919; K6, cena obvyklá předmětu směny 6. 2 činí

873.010; K6. Rozdíl mezi obvyklými cenami předmětů směny činí 303.091; K6. Smluvní

strany se dohodly, že SMC) zaplatí p. Tekelimu bezhotovostním bankovním převodem na učet

uvedený v záhlaví této smlouvy částku ve výši 303.091; Kč, a to do 30 dnů ode dne obdrzeni

vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva do katastru

nemovitostí. Zaplacením se rozumí připsání částky ve výši 303.091; K6 na účet

p. Tekeliho.

Smluvní strany se dále dohodly, že za přemístění zařízení obchodního závodu p. Tekelihp

na pozemky, které jsou předmětem směny č. 1, zaplatí SMO P- Tekehmu “gtk“ WWW“

1.196.909.- K6. a to do 30 dnů ode dne obdržení vyrozumění příslušného katastrálního 1113011

0 vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zaplacením se rozumí připsání částky

ve výši 1.196.909; K6 na účet p. Tekeliho.

. Smluvní strany prohlašují, že zaplacením částek, uvedených v odst. 3 a 4 tohoto článku, jsou

smluvní strany zcela vyrovnány a nemají vůči sobě vsouvislostí stouto smlouvou nárok

na doplatek ceny směňovaných nemovitých věcí ani žádné jiné majetkové nároky a požadavky.



Statutární město Ostrava

magistrát

 

čl. IV

Prohlášení

1. SMO prohlašuje, že je mu znám faktický i právní stav předmětu směny ě. 2.

2. P. Tekeli prohlašuje, že je mu znám faktický i právní stav předmětu směny č. l.

. SMO jakožto poskytovatel prohlašuje, že je p. Tekelimu poskytnuta podpora podle pravidla de

minimis ve výši 1.196.909,00 Kč ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne

18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu

de minimis, které bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013, pod L

352/1.

U
)

4. P. Tekeli prohlašuje, že uzavřením této smlouvy nebude překročen limit dle pravidla

de minimis.

ěl. V

Odevzdání předmětu směny a nabytí vlastnického práva

1. Smluvní strany se dohodly, že k odevzdání a převzetí předmětu směny č. 1 a č. 2 dojde do 60

dnů ode dne obdržení vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva

dO katastru nemovitostí. O Odevzdání a převzetí předmětu převodu bude sepsán písemný

předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Za dárce předmět převodu předá

a písemný předávací protokol podepíše vedoucí odboru hospodářské Správy Magistrátu města

Ostravy nebo jím pověřený zaměstnanec statutárního města Ostrava.

2. Smluvní strany nabydou vlastnické právo k předmětům směny vkladem tohoto vlastnického

práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj Katastrální

pracoviště Ostrava. Do té doby jsou smluvní strany svými prOjevy vule vyjadrenymi touto

smlouvou vázány.

3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá

SMO do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Náklady spojené s vkladovým řízením uhradí

SMO.

4. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s rozvazovací podmínkou. Pro případ, že katastrální úřad

návrh na vklad vlastnického práva ke kterémukoli předmětu směny dle této smlouvy

pravomocně zamítne, se smluvní strany dohodly, že nabytím právní tnoei takového/to

zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu je tato rozvazovací podmínka splněna,. Splnenrm

této rozvazovací podmínky zanikají veškerá práva a povinnosti plynOUCÍ smluvním stranam

z této směnné smlouvy.

čl. VI

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že směna pozemků je předmětem daně z nabytí nemovitých

věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani znabytí nemovitých věcí,

ve znění zákona č. 254/2016 Sb. Podle tohoto zákona jsou v daném případě poplatníkem daně

oba, každý u jím převáděné nemovité věci. SMO jako nabyvatel je v souladu s § 6 odst. 1

tohoto zákona od této daně osvobozeno.

2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání () předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Zádný
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10.

čl.

projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy

nesmí být vykládán vrozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný

závazek žádné ze stran.

. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postupovat.

. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky sdodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 NOZ, který stanoví, že marné

uplynutí dodatečně lhůty k plnění má za následek odstoupení od této smlouvy bez dalšího.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobné podle § 576 NOZ.

. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb.: zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany

se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle uvedeného zákona zajistí SMD bez zbytečného

odkladu, O Čemž bude do 5 pracovních dní od okamžiku tohoto uveřejnění informovat

p. Tekeliho na e—mailovou adresu, a to zasláním kopie potvrzení ouverejnem smlouvy

v registru smluv, které obdržel od správce tohoto registru.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá vážně, svobodne, urc1te a jí

srozumitelně a to pokud jde 0 celý obsah smlouvy, s nímž se před podpisem smlouvy podrobne

seznámila & plně mu porozuměla.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž SMO obdrží 3 vyhotovení, p. Tekeli

obdrží 1 vyhotovení, l vyhotovení bude podáno s návrhem na vklad do katastru nemovitostí

příslušnému katastrálnímu úřadu.

VIII

Doložka
,

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřlzenl),

ve

1.

2.

znění pozdějších předpisů:

O záměru směnit předmět směny č. 1 podle této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města dne

7. 3. 2018 usnesením Č. 2168/ZMl4l8/33.

Záměr obce směnit předmět směny č. 1 podle této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce

Magistrátu města Ostravy od 9. 3. 2018 do 27. 3. 2018.



3. O směně předmětů směny podle této smlouvy a o uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo

města dne 20. 6. 2018 usnesením č. 2344/ZM1418/36.

Nedílná součást smlouvy:

— Geometrický plán č. 2252-6/2018 vyhotovený pro k.ú. Přívoz v roce 2018

Příloha č. 1 a 2 smlouvy:

- List vlastnictví č. 1487 pro k.ú. Přívoz

- List vlastnictví č. 265 pro k.ú. Přívoz

Za statutární město Ostrava

Datum:
2 l “06' 2018

Datum: „M- C— - ŽO lá?

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

  .
  

 

  

 

Mgr. adim Babinec
!

nám'čstck primátora

Směnné smlouva 6

// ,

 



 

VÝKAZ DDSAVADM'HD A NOVÉHO STAVU ÚDAJE! KATASTFRJ MVITOSTÍ
 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosavadní atav Navy stew

Dznacen! Výměra parcely Druh pozemku OznnCení Výmera namely Druh pozemku Typ stavby Zpaa Porovnanr SE stavem EVIW‘CG DTEVWC” VZW‘O

pozemku puzemku WW Dn prechazi z pozemku C(slo mu Vymem dnu Oznacem

parc. malem Zpusob vyuzltr parc./lísky“ Zpusob vyuz1u Způsob vyuzit! výměr oznaCenehov vlnstnlcwl , dllu

ha Í m2 ha : m? katastru drrijsrc-oz. na 1 m:

' ' nemavlmsu evidenci

513.10 3 35% zanika -

1821 2 B1% 2 513.10 1487 2 33

225 1487 48

2 81

213/1 3 31 zahrada 213/1 2 18 zahrada 2 213/1 1375 2 18

213/3 1 13 zahrada 2 213/1 1375 1 13

213/2 3 90 zahrada 213/2 5 D7 zahrada 0 213/2 1487 2 21 9

55.573 1487 2 29 d

995/11 1487 57 f

5 07

225 3 30 zahrada 225 3 84 zahreda 2 SMD 1487 1 02 i

225 1487 2 82 i

3 84

231/2 13 38 zahrada 231/2 10 27 zahrada 0 231/2 285 10 27

231/3 3 11 zahrada D 231/2 285 3 11

513.579 3 54% zanika —

311 5 32% 311/1 2 78D§§§§3cfjfixw O 911 285 2 78

311/2 2 58 „353% 0 311 255 2 58

335/1 25 Buy—„&% 995/1 25 51 „$% 8 995/1 1487 25 51

995/17 16 %$— 0 995/1 1457 15

995/11 " 71 zahrada 995/11 4 08 zahrada 0 213/2 1487 1 89 D

313.579 1487 1 25 c

335/11 1487 1 14 a

4 GB

83 48 53 48                  
 

Výkaz Údajů O bonitovaných Důdně ekologických jednotkách (BPEJ) k pares/am noveho stavu

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

Parcelní crslo podle Kod výměra BPEJ Parcelní Císlo podle Kod Výměra BPEJ

katastru zjednndusene _ na drlu katastru zjednodusene BPEJ . na dílu

nemovitostí evidence 13th ha m2 parcely namnvltost/ evldence 'na : ma parceiy

213/1 85500 2 18 231/2 85500 7 80

213/2 85500 2 21 e 88701 2 47

2 23 G 231/3 85500 3 11

57 f 335/11 85500 1 83 D

5 O7 1 25 c

213/3 55500 1 13
1 14 a

225 85500 2 82 1 4 05

'l 02 j š

3 84
;             

  
'

Mn mm

GEDMETFHCKY PLÁN 1...... MW
Jm 1mm:

pm ' ' “ '_

rozdělení pozemku, zmenu hranic pozemků mm mm seznamu 0mm mvnmh

zememerlckych manyro:

/7 7

Dne: 25. mara 201B Crate: 93/2018 Dne: x“ 01510? A] () /{7

Clsln mozky aeznamu meme oorevnznvnh «40/9.-
J .)

340/55 zememenckých munyro:

Nela/town! e presnost! udpovrda prsvnrm oredpbOm. Tencn planu v erekrronřckc paaaue

v dokumentaci katascrahmo nudu.

What/„hl: s.r.o. cm) cam 11 caw/emu sama mmmm:Wmpm. vmmm

28.?‘rjna 188. Ostrava

10:00575321

Cfslo menu:

Okres: brave-město

KÚ pro Moravskoslezský kraj

Obec: crave KP Ostrava

_ rvoz Ing. Petr Vladyka

KBE- “ze“ PGP-544/20 18-807

Mapový ISL: n 2018.03.06 08:51:34 CET

Duaevadnlm vkastnlknm puzemko puskymuna moznost

seznamit. se v terenu & probehem navrhavanych nových

ktere byiy aznaceny předepsaným způsobem 



 
995/74



whom/z) a. /z sum/m

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 10.05.2018 00:00:00

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Ostatní činnosti, č.j.: 7 pro Statutární město Ostrava

Okres: CZ0806 Ostrava—město Obec: 554821 Ostrava

íat.území: 713767 Přívoz List vlastnictví: 1487

 

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

 

Identifikátor PodílVlastník, jiný oprávněný

Vlastnické právo

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 00845451

Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Svěřená Správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. 00845451-002

Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 72929 Ostrava

čÁszmxňvÝ VÝPIS

Němovitosti

 

Pozemky

,íí„. Paf?efžm„ Výměraímái grub pozemfig_fi, 7,W_,Zgfisob vyuééfiiw, JPQ§9§_££§£§NX „

St. 10 335 zastavěná plocha a zbořeniště

nádvoří

St. 579 354 zastavěná plocha a zbořeniště

nádvoří

2l3/2 390 zahrada zemědělský půdní

fond

225 330 zahrada
zemědělský půdní

fond

995/1 2567 ostatní plocha ostatní

komunikace

zemědělský půdní

11 171 zahrada

995/ fond

31 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v Části B — Bez zapisu

ť Věcná práva zatěžující nemovitostí v části E včetně souvisejících úáaju

 

 

0 Věcné břemeno (podle listiny)

ze dne 28.7.1999. Právní účinky vkladu ke dni 28.7.1999.

Oprávnění pro

OKK Koksovny, a.s., Koksární ulice 1112, Přívoz, 70224

Ostrava, RČ/IČO: 47675829

Povinnost k

Parcela: st. 10, Parcela: st. 579, Parcela: 213/2, Parcela: 225, Parcela: 995/11

Listina Smlouva o věcném břemeni V3 3685/1999.

POLVZ:321/l999 Z-2700321/l999-807

Pořaaí % datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

0 Věcné břemeno (podle listiny)

vstupu a vjezdu při provozu,opravách,změnách nebo odstra—

ňování horkovodních přípojek

Oprávnění pro

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská

Ostrava, 70200 Ostrava, RČ/IČO: 45193410

Povinnost k

Parcela: 995/1

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kteréňwvýíonává stěÉÉÍřššrávu katastrů nemovitostí ČR'W

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 10.05.2018 00:00:00

Okres: CZ0806 Ostrava—město Obec: 554821 Ostrava

lat.území: 713767 Přívoz List vlastnictví: 1487

stavebni parcela)
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St.

T p vztahu

Listina Smlouva o věcném břemeni V3 2836/1997.

POLVZ:333/l997 Z—2700333/l997—807

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Vécné břemeno chůze a jízdy

Oprávnění pro

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská

Ostrava, 70200 Ostrava, RČ/IČO: 45193410

1

Povinnost &

Parcela: 995/1, Parcela: 995/11

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná ze dne 17.07.2002. Právní účinky

vkladu práva ke dni 19.07.2002.

V—4369/2002—807

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v dobé vzniku práva

0 Věcné břemeno (podle listiny)

spočívající v právu mít umístěnou, provozovat, udržovat a opravovat přípojku teplovodu

dle čl. II. smlouvy

v rozsahu GP č. 1728—289/2013

Oprávnění pro

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská

Ostrava, 70200 Ostrava, RČ/IČO: 45193410

Povinnost k

Parcela: 995/1

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná 10408/2014/0M ze dne 23.05.2014.

Právní účinky zápisu ke dni 28.05.2014. Zápis proveden dne 19.06.2014.

V—8366/2014-807

datu podle právní úpravy účinné v době vzniku právaPořadí k

0 Věcné břemeno (podle listiny)

spočívající v právu mít umístěné, provozovat a udržovat areálové přípojky NN a

slaboproudu dle čl. II. smlouvy

v rozsahu GP č. 1984—10/2015, části označené písm. A

Opra’ vn ěn í pro

Parcela: 1234, Parcela: 1235, Parcela: 193/1

)

Povinnost x

Parcela: 995/1

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná 10237/2015/OM ze dne 20.04.2015.

' ' “" zá isu ke dni 06.05.2015. Zápis proveden dne 28.05.2015.

Pravni uc1nky p v>8693/2015—807

Pozadí k 06.05.2015 15:31,
—

0 Věcné břemeno (podle listiny)

spočívající v právu mít umístěnou, provozovat a udržovat přípojku kanalizace dle čl.

II. smlouvy

v rozsahu GP č. 1984—10/2015, části označené písm. B

Oprávnění pro

Parcela: 1234, Parcela: 1235, Parcela: 193/1

Povinnost k

Parcela: 995/1

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná 10237/2015/OM ze dne 20.04.2015.

sou V ůžémšim'obvodhlřva kterém vykonává ščščhi správu kátšštru nemčvítostiWČR ' ,„„,

Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.

 

Nemcvišěštigj

Katastralní úřad pro Moravskoslezský kraj,
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VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 10.05.2018 00:00:00

Okres: CZ0806 Ostrava—město Obec: 554821 Ostrava

Zat.území: 713767 Přívoz List vlastnictví: 1487

V kat.území jsou pozemky vedeny vedvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

p vz.ahu

Právní účinky zápisu ke dni 06.05.2015. Zápis proveden dne 28.05.2015.

V—8693/2015—807

’
U

ořa dí k 06 05. 2015 15: 31

0 Věcné břemeno (podle listiny)

spočívající v právu mít umístěnou, provozovat a udržovat přípojku vodovodu včetně

vodoměrné šachty dle čl. II. smlouvy

v rozsahu GP č. 1984-10/2015, částí označené písm. C

Oprávnění pro

Parcela: 1234, Parcela: 1235, Parcela: 193/1

Povinnost k

Parcela: 995/1

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatně 10237/2015/OM ze dne 20.04.2015.

Právní účinky zápisu ke dni 06.05.2015. Zápis proveden dne 28.05.2015.

V—8693/2015—807

Pořadí k 06.05.2015 15:31

0 Věcné břemeno (podle listiny)

spočívající v právu mít umístěnou, provozovat a udržovat přípojku teplovodu dle čl. II.

smlouvy

v rozsahu GP č. 1984—10/2015, části označené písm. D

Oprá vnění pro

Parcela: 1234, Parcela: 1235, Parcela: 193/1

Povinnost k

Parcela: 995/1

L1Stima Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná 10237/2015/OM ze dne 20. 04.2015.

Právní účinky zápisu ke dni 06.05. 2015 Zápis proveden dne 28. 05. 2015.

V-8693/2015-807

Pořadí k 06.05.2015 15:31

) Do7lamky a dalšíobdobnéújaj
e

 

Typ vz t a b L1 ,1, _,

0 Změna výměr obnovou operátu

|

Povinnost K

Parcela: St. 10, Parcela: 225, Parcela: 995/1

?íomby aLOOZOV‘PUl 1 Bez zapisu

\ ' NdDdecítituly& íi„e yujkíšq/ žšpisu “* WV" 47

.istina

0 Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991.

       

 

POLVZ:316/l999 700316/1999—807

Pro: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravska šČ/IČ: 00845451

Ostrava, 70200 Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 00845451—002

555/6, Moravská Ostrava, 72929 Ostrava

„ Nemovitost jsou & Líšemnímřobvočířve ktýeloríw vyckmáva'statni spréiu katastrunemoviostí ČR

eini úiad pro Moravskosle: sk\ kraj, Katastzaini pracofiště Ostrava, kod: 807.
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VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 10.05.2018 00 00 00

Okres: CZ0806 Ostrava—město Obec: 554821 Ostrava

1at.území: 713767 Přívoz List vlastnictví: 1487

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. : stavební parcela)

vztah bon;tovaných pLdně ekologických jednotek BPEÝ) k parceláů

Parcela BPEJ Výměrafmžj

ňřžÍš/zwg 7’ " 'řýssšoógw WW' 4W' 3é6

225 65500 330

995/11 65500 171

 

okud je výměra honit;

 

emovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém fykon'vá státní správu katastru nemovitostí CR'

atastrální úřad pro Moravskoslezský'kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kód: 807.

 

'm obvodu ve kterém vvkonává státní

 

Q"ŽŠVU katastrv nemovitostí ČR

tastrální prac tě Ostrava, kód: 837.

  x

pro Moravskoslezský kraj,  

strana J
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VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovan' k datu 10.05.2018 00:00:00Y

Vyhotoveno bezúplatné dálkovým přístupem pro úče/z Ostatní činnosti, č.j. .“ 1 pro Statutární město Ostrava

Obe 554821 Ostrava0

Okres: CZOBOG Ostrava—město

lat území: 713767 Přívoz List vlastnictví: 265

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

 

. Vlastník, jiný oprávněný “m '77 " ' ' * " "identifikátor Podíl

í-Lšzstnicw'oé právO

Teka“ Mf_ _
ČÁSTEČIHŽ'VÝPIS

Nemovitosti

Pozemky

7’ “A 7-— _, v ,-, . , a V. , .. a,1“ Haíifřa WW” VymerafmZJ Drum EQZSmKE, .„W_„ %Qusobrvyu21tí .. Zpusob ochrany_wrř

231/2 1338 zahrada zemědělský půdní

fond

911 532 ostatní plocha ostatní

komunikace

V l V B — Bez zápisu 47 “

souvisejících údajů

 

práva zaté   
. 1. ,

0 Věcné břemeno chůze a jízdy

Oprávnění pro

Parcela: St. 4/2, Parcela: 228/2

Povinnost k

Parcela: 911

Listina Pozemková kniha číslo deníku 2955/1959 založeno v PVZ 13/1972 a PVZ 41/1974.

Z—340/2002—807

Pořadí k datu podle právní úpravy účinně v dobé vzniku práva

0 Věcné břemeno (podle listiny)

umístění a provozování bezpečnostního prvku SDD "Jáma 27" včetně ohrazení dle cl. III.

a IV. smlouvy

V rozsahu GP č. 2126—74/2016, částí označené písm. B

Oprávnění pro

Česká republika, RČ/IČO: 00000001—001, vykonává: DIAMO,

státní podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem,

RČ/IČO: 00002739

Povinnost k

Parcela: 911

ze dne 26.07.2016. Právní účinkyListina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná

zapisu ke dni 06.10.2016. Zápis proveden dne 31.10.2016.

V—l6673/2016-807

Pořadí % 06.10.2016 10:15

0 Věcné břemeno (podle listiny)

umístění a provozování bezpečnostního prvku SDD "Jáma 27" včetně ohrazení dle čl. III.

a IV. smlouvy

v rozsahu GP č. 2126—74/2016, části označené písm. B

na dobu do 31.12.2019

Oprávnění pro

GEOSAN GBOUP a.s., U Nemocnice 430, Kolin III, 28002

Kolin, RC/IČO: 28169522

Povinnost k

Nemovitosti jsou v územním obvodujřv
“vstru nemovítosti ČŘÍ if

trava, kód: 807.m
m

s k'e>éá4vykonává státn A

Z ÍiŠtŠ Ov
„

F
N

H w „ ’
7
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I
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w

H

Katastrální úřad pro Moravskosle



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 10.05.2018 00:90:00

Okres: CZ0806 Ostrava—město
Obec: 554821 Ostrava

Iat.území: 713767 Přívoz List vlastnictví: 265

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavebni parcela)

TY? YZ 9:333 „

Povinnost k

Parcela: 911

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná ze dne 26.07.2016. Právní účinky

zápisu ke dni 06.10.2016. Zápis proveden dne 31.10.2016.

V—16673/2016—807

, ,

Pořaai k 06.10.2016 10:15

0 Věcné břemeno (podle listiny)

umístění a provozování bezpečnostního prvku SDD "Jáma 27" včetně ohrazení dle čl. III.

a IV. smlouvy

v rozsahu GP č. 2126—74/2016, části označené písm. B

na dobu do 31.12.2019

Oprávnění pro

Energie — stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 27204

Kladno, RČ/IČO: 45146802

Povinnost k

Parcela: 911

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná ze dne 26.07.2016.

zápisu ke dni 06.10.2016. Zápis proveden dne 31.10.2016.

Právní účinky

V—16673/2016—807

Pořadí k 06.10.2016
10:15

O Věcné břemeno (podle listiny)

stezky k bezpečnostnímu
prvku SDD "Jáma 27" v souvislosti s jeho provozem, kontrolou,

opravami, údržbou a likvidaci dle čl. III. a IV. smlouvy

v rozsahu GP č. 2126—74/2016, části označené pism. A

Oprávnění pro

Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: DIAMO,

státní podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem,

RČ/IČO: 00002739

Povinnost k

Parcela: 911

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná ze dne 26.07.2016. Právní účinky

zápisu ke dni 06.10.2016. Zápis proveden dne 31.10.2016.

V—16673/2016—807

Pořadí k 06.10.2016 10:15

0 Věcné břemeno (podle listiny)

stezky k bezpečnostnímu prvku SDD "Jáma 27" v souvislosti s jeho provozem, kontrolou,

opravami, údržbou a likvidaci dle čl. III. a IV. smlouvy

v rozsahu GP č. 2126—74/2016, Části označené písm. A

na GODU do 31.12.2019

Opra' vnění pro

GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, Kolin III, 28002

Kolín, RČ/IČO: 28169522

Povinnost k

Parcela: 911

h istina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná ze dne 26.07.2016. Právní účinky

zápisu ke dni 06 10.2016. Zápis proveden dne 31.10.2016.

V—16673/2016—807

Prřadi k 06.10.2016 10:15

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kšerém vykonává stáLní sprkvůňketasfrnňnemovitostí ČŘ

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj KatastráLnl pracoviště Ostrava, kod: 807.

„ _ n
g Lian.: ...



VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 10.05.2018 00:00:00

Okres: CZ0806 Ostrava—město Obec: 554821 Ostrava

Iat.území: 713767 Přívoz List vlastnictví: 265

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

TVD vztahu
 

0 Věcné břemeno (podle listiny)

stezky k bezpečnostnímu prvku SDD "Jama 27" v souvislosti s jeho provozem, kontrolou,

opravami, údržbou a likvidaci dle čl. III. a IV. smlouvy

v rozsahu GP č. 2126—74/2016, části označené písm. A

na dobu do 31.12.2019

Oprávnění pro

Energie — stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 27204

Kladno, RČ/IČO: 45146802

Povinnost k

Parcela: 911

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná ze dne 26.07.2016. Právní účinky

zápisu ke dni 06.10.2016. Zápis proveden dne 31.10.2016.

V—16673/2016—807

Pořadí k 06.10.2016 10:15

a Poznámky a další obdobné údaie — Bez zápisu

915mby Š upozornění — Bez zápisu

VWÁŘabývací tituly &

 

jiné Dooklaay zápisu

vistlna

0 Smlouva kupní ze dne 23.11.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.11.2009.

V-13242/2009—807

o Smlouva kupní ze dne 16.07.2015. Právní účinky zápisu ke dni 29.07.2015. Zápis proveden

dne 21.08.2015.

V—l4789/2015—807

- -v» „A —ňn.

 

D
iggických jednotek (B„  VÍÚztah bonitšvánýčh půdně eko

5937
Parcela „,„„ ,„ A _ „„ „, „V„ * *

231/5„„., '“ 65500

66701

'n

* “ „ ~~~7 ~ ..“' , ; v % Va
fo all: Dalpc1 mans; nez Jymcia

emovitosti jsou V územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemorítostí CR:

atastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovi kód: 807.M
<

„
.

(
D
<

O m F
1
"

H m q w \

yhotovil vyhotoveno: 21.06.Í018 06:53:19

eskf úřať zeměměřický a katastrální — SCD

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní

 

grávu katastru nemovitostí CRs

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, kod: 807.
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