
KUPNÍ SMLOUVA
uzavíená dle ustanovení § 2079 a násl. zákonač.8912012 Sb., občanslcý zákoník

a

sMLouvA o zŘizENÍ vĚcNrcHo nŘBivtENE A
pŘnorupNíHo pRÁvA

Město Libčice nad vltavou
se sídlem Městského uřadu v Libčicích nad vltavou
nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou
tčo: oozltlol
zastoupené: Ing. Pavlem Bartošem, MBA starostou města

bank. spoj. : 1 9-03 88 1 78349/0800
jako prodávajicí (dále jen prodávající)

a

RHG spol. s r.o.,
se sídlem Tiché ido|i376,252 63 Roztoky
tČo eftszzv
zapsanáv OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 31126
zastoupena: PhDr. Vladimírem Matouškem, j ednatelem
jako kupující (dálejen kupující)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č.89l20l2
Sb., občanský zákoník, ve znéni pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen
,,smlouvď'):

čhnek I.
úvodní ustanovení

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedených nemovitostí:

pozemku parc.č. 1153 ostatní plocha o výměře 3 998 írl, zapsaného v katastru němovitostí na
listu vlastnictví č. 10001 pro obec Libčice nad Vltavou a kat. úz. Libčice nad Vltavou u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálni pracoviště Praha - zápaď (dále jen
,,nemovitost").

Prodávaj ící výslovně prohlašuj e, že :

a) nemovitost není zatížena žádnou právní vadou, vyjma věcného břemene sjednaného touto
smlouvou v čl. ilI.

b) vlastnické právo k nemovitosti trvá i v den podpisu kupní smlouvy.

c) nemovitost je zatížena navéňkou inertních materiálů ve vrstvě cca 6 mo podrobně je tato
situace zmapována ve zprávé o provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického vrtu ze
dne24.2.2015 provedené RNDr. Tomášem Vránou, Duchoslávka6l2053,Praha 6,kteúbyla
předána kupujícímu před podpisem této kupní smlouvy v březnu 2015. Tato zpráva tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy.
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c) nemovitost je v platné územně plánovací dokumentaci města Libčice nad Vltavou vedena
jako plocha občanské vybavenosti, kde je možné realizovat:

školská zaíizeni (mateřské školy, základní školy, příp. školy speciální),

kultumí zaíízení (knihovny, výstavní prostory, společenské sály a kluby),

zdravotnickázaíizeni (rehabilitace, poliklinika, lékařské ordinace, lékárny, jesle),

sociální zaíízeni (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců apod.),

veřejná správa včetně policie, hasičské stanice a podobně,

církevní zařízení,

pošta,

parky, ochranná zeleň

příslušné komunikace (včetně pěších a cyklistických),

liniová vedení a plošná zaíizení technického vybavení )

odstavné a parkovací plochy, garéňe.

Kupující prohlašuje, že je mu znám jak fyzický stav kupovaných nemovitostí na základě
prohlídky provedené dne 20. 8. 2015, tak právní stav na základě výpisu z katastru nemovitostí
pořízeného v den podpisu této smlouvy, leč před jejím podpisem.

článek II.
Předmět smlouvy

Prodávající na základě této smlouvy prodává (za trylatu odevzdává) kupujícímu nemovitost
uvedenou v čl. I., včetně všech součástí a příslušenství, se všemi právy a povinnostmi s nimi
spojenlimi, a umožňuje kupujícímu nabyt k ní vlastnické právo, ato za sjednanou kupní cenu
uvedenou v članku IV. této smlouvy, a kupující tuto nemovitost od prodávajícího za tuto
kupní cenu přejímá a do svého vlastnictví kupuje.

čHnek III.
zřizení služebnosti

Dohodou smlurmích stran je dle ust. § 1267 NOZ ujednáno zíízení věcného břemene -
bezplatné služebnosti inženýrské sítě ve prospěch prodávajícího pro vedení, provozování a
údržbu energetických sítí akanalízace včetně rozvodné a elektroměmé skříně přes nemovitost
dle Geometrického plánu Ing. Romana Šulce ze dne I4.8.20t5. Toto věcné břemeno se
zřizuje bezplatně. Geometric!ý plán inženýrských sítí tvoří přílohu é.2 tďo smlouvy.

Kupující, povinný z věcného břemene, je povinen umožnit prodávajícímu,
oprávněnému z věcného břemene, přístup na nemovitost, za účelem prohlídky, údtžby a
opravy inženýrských sítí.

Oprávněný věcné břemeno přijímá a povinný je povinen výkon věcného břemene
strpět.
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čhnek IV.
Kupní cena

Kupující se zavazuje zaplatitprodávajícímuzapřevod vlastnického práva k nemovitosti kupní
cenu ve výši 1 200 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých).

Kupující uhradí dohodnutou kupní cenu ve výši 1 200 000,- Kč na účet prodávajícího do 15

dnů od podpisu této kupní smlouvy.

ČUnek V.
Zíizení p ředkupního práva

Dohodou smluvních stran je dle ust. § 2140 a násl. NOZ zřízeno předkupní právo ve prospěch
proďávajiciho (předkupníkovi), kdy se kupující (dlužník) zavazuje nabídnout nemovitost
proďávqícimu (předkupníkovi) ke koupi, pokud by ji chtěl prodat či jinak úplatně či
bezúplatně převést třetí osobě (koupěchtivému).

Obsahem takto zřízeného předkupního práva je závazek dlužníka pro případ, že by chtěl
nemovitost jakýmkoliv způsobem zcizít, nejdříve nemovitost nabídnout předkupníkovi ke
koupi za stejnou kupní cenu a se stejnými podmínkami jaké dohodne s koupěchtivým (třetí
osobou) k okamžiku uzavíení smlouvy.

Nabídka ze strany dlužníka bude provedena písemně a bude obsahovat všechny podmínky a
obsah smlouvy uzavíený s koupěchtivým. Předkupník se zavazqe přijetí nabídky stejně jako
její odmítnutí oználmit dlužníkovi písemně v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než třicet
dnů od přijetí nabídky.

Smluvní strany sjednávají, že se předkupní právo zřizuje jako právo věcné, které bude
zapsáno na příslušném listu vlastnictví.

čtánek VI.
Souhlas zastupitelstva města

Prodej pozemku parc.č. 1153 ostatní plocha o výměře 3998 m2, zapsaného vkatastru
nemovitostí na listu vlastrrictví č. 1000l pro obec Libčice nad Vltavou a kat. úz. Libčice nad
Vltavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západbyl
schválen usnesením ě. ll5-20l5 zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného dne 29.7.
2015. Výpis z usnesení tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

čHnek VII.
Úhrada dané znabytí nemovifých věcí

Poplatníkem daně znabytí nemovitých věcí je prodávající.

čUneX VIII.
Prohlášen í a záv azky p rodávaj ícího

Prodávající prohlašuje a zaručlje kupujícímu ke dni podpisu této smlouvy, že:

a) podnikl veškeré nezbytné kroky kzískání všech oprávnění a souhlasů vyžadovaných
platnými právními předpisy k uzavření této smlouvy a plnění závazkizde uvedených;
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b) je jediným a výtučn;im vlastníkem nemovitosti a vlastnictví k nemovitosti nabyl na
zák|adě platného právního úkonu;

c) na nemovitosti neváznol žáďná omezení vlastnického práva, zattženi, zejména
zástavní práva nebo věcné břemeno nebo jakýkoli jiný druh zajištěni, zatižení éi
věcného práva k nemovitosti, vyjma věcného břemene zřizovaného touto smlouvou;

d) neprodal ani jinak nezcizil ani nedal souhlas k žádné dispozici s nemovitostí nebo její
částí tak, žeby takový prodej, zcizeni nebo souhlas s dispozicí byl platný a závazný v
den uzavření této smlouvy nebo nabyl platnosti a závaznosti po tomto dni, vyjma
ujednání ve smyslu této smlouvy. Toto prohlášení se vztahuje také na zamýšlená
hospodářská a organizaění opatření, která by mohla snížit hodnotu nemovitosti.
Neuzavíel s žádnou třetí osobou žádnou smlouvu, smír, dohodu či jiné ujednání, podle
kterých by byla nemovitost zastavena nebo by k ní bylo zíizeno věcné břemeno nebo
jakýkoliv jiný druh zajištění, zatížení či věcného práva k nemovitosti, které by bylo
platné a závazné v den vzavíení této smlouvy nebo které by nabylo platnosti a
závaznosti po tomto dni, vyjma ujednání ve smyslu této smlouvy;

e) neposkytl žádné třetí osobě jakékoliv právo užívat, spoluužívat (včetně pronájmu)
nebo držet nemovitost nebo její část, které by bylo platné a závazné v den uzavíení
této smlouvy nebo nabylo platnosti'a závaznosti k nebo po tomto dni, vyjma ujednání
ve smyslu této smlouvy;

D neexistují žádné skutečnosti, které by zapíičinily ěi by mohly zapříčinit vznik
zákonného zástavního práuave vztahu k nemovitosti či jakékoliv její části;

g) nemá žádnott povědomost o tom, že by vlastnické právo prodávajícího k nemovitosti
bylo zpochybněno ani toto podle nejlepšího vědomí prodávajícího nehrozí;

h) dle vědom i a znalostt ptodávajícího nevedou ani proti nim není vedeno ve vztahu
k nemovitosti jakékoli soudní nebo správnííizeni,a io ani jakékoliv exekuční řízení;

i) nemovitost nemá žádné neobvyklé faktické a/nebo právní vlastnosti, než ty uvedené
explicitně v této smlouvě;

j) veŠkerá prohlášení uvedená v této smlouvě jsou pravdivá a trylná a představují úplný
informační základ pro kupujícího v souvislosti s uzavřením této smlouvy, zejména
neexistují jakékoli skutečnosti, které mají nebo mohou mítnepříznivý vliv na hodnotu
nemovitosti nebo právní postavení kupujícího jako nového vlastníka nemovitosti nebo
na rozsah jeho vlastnických práv k nemovitosti;

k) není mu známaexistence jakýchkoli veřejnoprávních rozhodnutí či nařízenítýkajících
se zejména emisí a dopravního napojení, která by negativně ovlivňovala béžné,
obvyklé aíádnétůiváni nemovitosti ve smyslu této smlouvy;

D prodávajíaje povinen hradit do dne provedení vkladu vlastnického práva kupujícího
dle této smlouvy ohledně nemovitosti veškeré daně, odvody a poplatky řádně a věas,
aby ptáva kupujícího na zékladé této smlouvy nebyla ohrožena. Splnění těchto
povinností je prodávající povinen kupujícímu kdykoli na požádéní neprodleně
prokázat.

Prohlášení prodávajicího uvedená kdekoli v této smlouvě v přiměřeném rozsahu znamenají
závazek prodávajícího zajistit, aby příslušné prohlášení odpovídalo skutečnému stavu ke dni
uzavÍeni této smlouvy. Za porušení prohlášení se nepovažuje případ, kdy ke změně
skuteČného stavu oproti stavu předpokládanému v prohlášeních dojde v důsledku jednání
kupujícího nóo se souhlasem kupujícího.
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Prodávající oznámi kupujícímu porušení kteréhokoli prohlášení neprodleně poté, co jej zjistí.

čHnek IX.
Nabytí vlastnického práva

Smluvní strany této smlouvy navrhují, aby Katastrálnítňad pro Středočeský kraj, katastrální
pracoviště Praha zapad provedl podle této smlouvy vklad vlastnického práva
k nemovitostem uvedeným v čl. I. ve prospěch kupujícího azátroveň vklad věcného břemene a
předkupního práva ve prospěch prodávajícího zíizených touto smlouvou. Zatimto účelem
podepisují spolu s touto smlouvou příslušný návrh na vklad práv do katastru nemovitostí.

Kupující nabude vlastnické právo k nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí
Katastrálního uřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ.

Naklady na provedení vkladu vlastnického ptáva, věcného břemene a předkupního práva do
katastru nemovitostí ponese prodávající.

Prodávající se zavazuje podat náwh na vklad vlastnického práva, věcného břemene a
předkupního práva do katastru nemovitostí nejpozději do 10-ti kalendářních dní ode dne
úhrady kupní ceny.

Smluvní strany této smlouvy se zavazqí vzájemně si na výzvu poskytnout veškerou nutnou
součinnost vyžadovanou k provedení vkladu vlastnického práva, věcného břemene a
předkupního práva podle této smlouvy do katastru nemovitostt. Zejména doložit v termínu ve
výzvé stanoveném potřebné doklady, poskytnout informace čiučinit příslušná podání tak, aby
vklad vlastnického práva kupujícího k předmětu smlouvy byl povolen a bylo zapsáno věcné
břemeno a předkupni právo ve prospěch prodávajícího. V případě, že katastrální uřad návrh
na vklad z jakéhokoliv důvodu zamítne či přeruší řizeni, zavazuji se smluvní strany učinit vše
k odstranění vad, které byly důvodem zamitnutí návrhu či přerušení řízení. Jestliže se tyto
vady ukáŽi za trváni této smlouvy jako neodstranitelné, má kterákoli smluvní strana právo
písemně od této smlouvy odstoupit s tím, že pro takový případ se účastnící zavazují bez
zbýečného odkladu uzavíit novou kupní smlouvu stejného obsahu, který bude změněn pouze
za ičelem odstranění zjištěných vad, bude-li tyto vady možné uzavíením nové smlouvy
odstranit a podstatné okolnosti, ze kteých smluvní strany při uzavření této smlouvy
vychánely, se uzavřením nové smlouvy podstatným způsobem nezmění. Rovněž jestliže
kterákoli smluvní strana neposkytne součinnost nezbytrrou k odstranění vady ani ve lhůtě 15
(patnácti) dnŮ poté, co k tomu bude písemné vyzvána, má druhá smluvní strana právo
písemně od smlouvy ustoupit.

Do doby provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího a vkladu věcného
břemene a předkupního práva ve prospěch prodávajícího podle této smlouvy jsou obě strany
svými projevy vtúe vázány azavazují se bez souhlasu druhé strany nepřevést předmětné
nemovitosti na třetí osobu, ani je jakkoliv nezatižit nebo nesjednávat práva k nim pro třetí
osobu.

Nebezpečí vzniku škody na nemovitosti přechází na kupujícího dnem nabytí právní moci
vkladu vlastnického práva na kupujícího.
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čHnek X.

Odstoupení bd smlouvy

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení o
odstoupení od smlouvy doručeného kupujícímu v případě, kdy bude kupující v prodlení s
Úhradou kupní ceny podle této smlouvy. Kupující však není v prodlení, pokud nastaly
speciíické okolnosti stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou.

Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit nazákladé písemného oznámení o odstoupení
od smlouvy doručeného prodávajícímu v případě, že návrh na vklad vlastnického práva k
nemovitostem ve prospěch kupujícího bude zamítnut nebo rozhodnutí o vkladu vlastnického
práva k nemovitostem ve prospěch kupujícího nebude vydáno do 60 dnů ode dne uzavření
této smlouvy.

Odstoupení musí b}t písemné a doručeno druhé straně smluvní. Odstoupením od smlouvy se
tato smlouva v plném rozsahu ruší od samého počátku a smluvní strany jsou povinny do 15
dnŮ vrátit vše, co podle této smlouvy dostaly a vydat vše, co bylo nabyto , jakož i učinit úkony
potřebné k obnovení zétpisuvlastnického práva prodávajícího v katastru nemovitostí.

čtánek XI.
závěrečná ustanovení

Tato kupní smlouva má7 stran Je vyhotovena v 6 exemplářích s platností originálq zniclů
4 budou použity pro vklad vlastnického práva, věcného břemene a předkupního práva do
katastru nemovitostí a2 exempláře zůstanou pro potřeby účastníků.

SmluvnÍ, strany sjednávají, že pokud v důsledku zmény či odlišného výkladu právních
předpisŮ, anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod
neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude
moŽné povaŽovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Smluvní strany se
zavazljí toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat
aktuálnímu výkladu prvních předpisů, aby účelu a smyslu této smlouvy bylo dosaženo,

Yzá$emná práva a povinnosti úěastrríků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Úěastníci smlouvy shodně
prohlaŠujÍ, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem
přeČetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že jí uzavfuají svobodně a váňné. Na důkaz
výše uvedeného připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.



V Libčicích n/Vlt. dne: 14. 9.2015

Zaprodávqícího: za kupujícího:

/
..#*-^re

Ing. Pavel Bartoš, MBA
/<

ph.Dr. ,"ŤHaatous}t

T|lf;n,tlir;;a
252 63 Roztolty

Potvrzuji ve smyslu § 41 zákona
128/2000Sb., v posledním znění, žebyly
splněny podmínky pro platnost tohoto

právního úkonu.

Dne:14.9.2015
Ing. Pavel Bartoš, MBA
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č.z. LL64L5

RNDr. Tomáš Vrana
Duchoslávka 612053,160 00, Praha 6
tel : 737686306, vrana@agrogeologie.cz

LIBČICE NAD VLTAVOU

zpnnvn o pRovEDEruí n wnooruocrruí IružeruÝnsro_GEoloclcrÉno VRTu

NA pARcELE 1153, r.ú. ueócE NAD vLTAVou

OBJEDNATEL: MĚsTo ugÓcr NAD vLTAvou, nÁuĚsrÍ sVoBoDy g0,252 oo ltgÓce N/ VLTAVoU

Posuzovaná parcela 1153 se nachází v zástavbě rodinných domů v úhlu ulic Tžní a
U kfiu v LibČicích nad Vltavou. V současnostije terén pozemku plochý s povrchem ěstečně
zpevněným panely a asfaltem. Směrem k severovýchodu plochý terén plynule navazuje

na ulici TňnÍ, směrem k jihovýchodu je od níže položeného prostranství v prodloužení uIice

Družstevní oddělen strmým svahem, vysokým až 10 m.

Podle místního Šetření byla v minulosti v zájmovém prostoru těžebna stavebních

materiálŮ, která byla po ukončení těžby (cca 60. - 70. léta minulého století) postupně

zaváŽena zejména odvalem ztéžby cihlářské suroviny v okolí Libčic. podle dostupných

informací se v navážkách mohou vyskytovat polohy komunálního a jiného odpadu.

2 METoDIKA

PrŮzkum jsme dle objednávky provedli jedním jádror,ným vftem a $a mm, kteným

byIa dokumentována skladba zavážky a charakter přirozeného geotogického podloží do

celkové hloubky 10 m. Vrt byl umístěn přibližně v centráIní části pozemku (viz přiložená

situace na podkladě ottofotomapy lokality).

Pro ÚČely posudku je použit klasifikační systém dříve uplatněný normou Čstrt zs toot
v oboru zakládání staveb, v současnosti přewatý normou Čsrrr 79 6133. Základním

klasifikaČním znakem hornin (zemin) je jejich zrnitostní složení. Dalším klasifikačním

(lolalitativním) znakem jemnozrnných zemin je jejich plasticita a konzistence, u hrubozrnných

zemin míra jejich ulehlosti. Těžitelnost hodnotíme dte normy ČsN zg 3050. Klasifikační

zařazení je uvedeno v následující popisné a grafické dokumentaci průzkumného vrtu.
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DOKUMENTACE VRTU V1 SKLÁDKA LlBČlCE NAD VLTAVOU

hnédý, střední písek se
štěrkem

č.z.7I64t5

čsN zs otgg ČSN ZS SOSO

S3/S-F _ pevný

střední a hrubý hlinitý
písek se škvárou a úlomky
cihel

hnědá, písčitá h|ína se škvárou
a kameny, velmi vlhká

černá, rozložená škvára s
kameny charakteru
hrubého písku

S3/SFY - kyprá

hnědý, jemný až střední, hlinitý,
slídnatý písek, velmi vlhhý -

NÁPLAV

hnědý, jemný a střední
hlinitý písek s valounky -
štěrkopísek, mírně vlhký

hnédý, jemný, slídnatý
písek s pouze ojedinělými
drobnými valounky

S4/SM - tuhý

měřítko ,l:50
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Podmínky na pozemku vypl,ývají z uvedené popisné dokumentace a fotodokumentace.

Do hloubky 3 m je profil tvořen navážkou charakteru písčitých a hlinitých zemin v rozsahu
klasifikace S4ISMY (pÍsek až F3/MSY (hlína písátá). Zemina nenízhutněná, obsahuje
znaČný,,vYlehČujícť podíl příměsi škváry, kamenů a drobného stavebního odpadu.

Od hloubkY 3 m do 6 m profil pokračuje monotónním horizontem černé rozložené škváry

PrŮmYslového pŮvodu. Jedná se o kypný nehutněný materiál blízl<y klasifikaci s3/s-Fy
neustálených geotechnických charakteristik v dlouhodobě pokračujícím procesu degradace.

Přirozené PodloŽÍ bylo zastiŽeno v hloubce 6 m a až do celkové hloubky vftu 10 m je Wořeno
cYklickým sledem říČních náplavŮ v podobě jemných a střednírch hlinitých písků s vrstvami
drobně valounkového Štěrku v rozsahu klasifikace s3/s-F, s4lsM až G41GM (písetq, písek
hlinitý až štěrk hlinitfi.

4.L DoponučrnÉ HoDNoTy úruosruosn A GEoTEcHNIcrÝcn cHAMKTERIsTIK

V Praze dne24.2.20t5 zpracoval: Tomáš

e-mail : tomasvrana@volny.cz
www.a9ro9eologie.cz

tab.1

vft v1 hloubka klasifikace
čsru zs ors:

.fut [kPa]
csN 73 1001

v T
[kN,mtr]

Ea.t

IMPa]
Qr

IkPa]
Qet

t"]
b0,5 bL,0 b3,0

0,00 - 2,20 m s4lsMY
vzhledem k podloží nelze hodnotit

2,20 - 3,00 m F3lMsY

3,00 - 6,00 m
s3/s-FY nelze hodnotit - materiá! v pokračujícím procesu degradace

6,00 - 6,50 m s4lsM t75 225 300 0,3 18 10 0 30

6,50 - B,00 m s4lsM - G4IGM 200 250 350 0,3 18,5 25 0 30

B,00 - 9,70 m S4lsM t75 225 300 0,3 18 10 0 30

9,7O - 10,00 m S3/s-F 225 275 40o 0,3 17F 25 0 30

, /í,,o.' u iršr
/§ o,,n.rrroor''il

WRndr. Tomáš Vrana tel:737 686 306
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rrýT<.lz DosAvADNíHo A NovÉ,Ho sTAw úDAJůKATAsTRu Npnnovlrosď
Dosavadní stav Nový stav

označeDi

pozenúl

paíc. číslem

Výmčra patcely Druh pozemku Označcnl

pozemku

parc, čislern

Výměra parccly Druh pozcmku T)p stavby způs.

určení

výnčr

Porowání§B stBvem evid€nce prámlch vztahů

Dll přechází zpozemku
oaačcnébo v

čhlo lislu
vldtDiclvl

Výměra dílu 0značcnI
dílu

Způsb !}!žiti Zp,]sb rlužiti Zp,]sob využití

ba m2 ba m2
kat6lru

n€novitostl

dřívější poz. .i7h!,ň

1 153

1 156/8

1157l5

ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll

ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
Il
ll
ll
lI
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll

1153

1 156/8

115715

1000,|

1145

1000,1

Druh věcného břemene: d|e listin

Oprávněný: dle listin

GEoMETRIcrÝ pr,ÁN
pro
Wmezenl rozsahu Věcného břemene
k části pozemku

Geomgtrlcký plÁn oYěřll úřcdně opr{vněný žomĚněřický inž€n Sicjnopis ověřil úřodn; ;pn"r,Y *r",;E.lý ;,;".ýi=
Jméno. piIimení:

lng. Roman Šulc
JmeĎo'PijJmenli 

Ing. Roman šulc
ČisIo položI7 scaamu úřcdně oprávněDých
zcněnčřjolcých inž9nýru: 254812011

Čtst9ry|9,§;c.,rmu,lřcdnéoprávněných 
254B]20IIzeměměřických inžanýru |

Dnc: 10. srpna 2015 Čísto: 6212015 DnB: I4,8.20I5 Čklo| 6gl20L5
Náležitostrni a přcsnoslí odpovldá právnim předpisůnr, Tento stcjnopis odpovldá gconclrickému plánu V elekironické podobě uložrnémt

v dokumcntaci kábstnilniho úřadu.

vyhotoviteli lng. Roman Šulc
Varšavská 947/16,
Praha 2, 120 00
tel: +420775603456

K8ta§tráln|úřad §o!hla§í5 očísIovÁním prrccl.

kú pro středočeskÝ krai
KP Praha-západ '
Hana Hrubá'
PGP-I482l20l5-2lo
2015,08,].3 12:00:56 CEST

ověř!ní itcJnoPlsu gcomctrlckého PlÁnu v lIstlnné podobě.

Čísloplánu: 584-3112015

Okres: Praha-západ

obec: Liběice nad vltavou
Kat, území; Llběioe nad Vltavou

Mapový list; Kralupy nad Vltavou 8-5/24
Dosvadním vIdlníhjm pozcmku byla posl}huta nložjos!
scznánit se v tcréDu s pnibčhcm navrhovanýoh Dových hranic,
klcré byly označeny picdcp9nýff zPúsobcmi
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