
. . . . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . . . . ^ . .. . i
'.^ ^ .. . ^ ^ . . ^ . . . . . ^ .. . ^ . . . . . . . ^ . ^ . . . . . ^ ^ . . . ^
,

Městská část Praha 11
Doru čeno. 08.11.2012

i 1ŇCP 11/1^/®ó^4^
^

', listy:l př(lohy:
',, druh:

,

' D12AŽEBN^ YYH^i^ÁŠ^ I( I I
ved I ^^v hotovená dle 20 zák. č . 26/2000 Sb. ve znění ozdě 'ších r ^fl ^^I^ I^JII^^II^) ^^IIIIIII I^II^^I lil^^f ^ I^ I^^ Y § P J p

mc11es4a827330

B0d 1. ^,

Termín konání dražby
To,` to „L)^ažební vyhláškou" se vyhlašuje konání ve řejné dražby dobrovolné. Den konání dražby se ',
st^ovuj ^na 19.12.2012 v Zimní zahradě restaurantu U Závoje na adrese Praha 1, Havelská 500/25. ;
^áháj^n^^dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu, a to v 11.00 hod. Zápis ^
úč °ti ifCŮ drazb bude zaha'en v 10:00 hod. v sidle dražebmka..^? ? Y J

:^^.
^Bod 2. I

Předmět dražby

Navrhovatelem je Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", jednající Ing. Ji ř ím ^
Kuntem, likvidátorem, který má právo hospoda ření s majetkem státu. '

,,
' Předmětem dražby je část podniku Pražské kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci" II

sestávající z vlastnického práva k části podniku včetně práv a závazků navrhovatele k němu se '
vztahuiících. ;

'
Česká republika je výlu čným vlastníkem ne^novitostí zapsaných na LV č . 3 vedeném pro katastrální

' území Vyšehrad, LV č . 11 vedeném pro katastrální území Braník, LV č . 18 vedeném pro katastrální ^
území Krč , LV č . 6 vedeném pro katastrální území Hlubo čepy, LV č . 6 vedeném pro katastrální území
Vokovice, LV č . 27 vedeném pro katastrální území Záb ěhlice, LV č . 40 vedeném pro katastrální

, území Háje, LV č . 5 vedeném pro katastrální území Hloubětín, LV č . 3 vedeném pro katastrální území -',
Hostivař, LV č . 842 vedeném pro katastrální území Nebušice, vše obec Praha, okres Hlavní m ěsto ,
Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a dále nemovitostí
zapsaných na LV č . 23 vedeném pro katastrální území Hostivice, obec Hostivice, okres Praha - západ
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ.

Česká republika je spoluvlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č . 1832, LV č . 1956 vedených pro
katastrální území Liboc, LV č . 69 vedeném pro katastrální území Vokovice, vše obec Praha, okres I,
Hlavní město Praha u Katastrálního úřadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracovišt ě Praha.

Práva a povinnosti vyplývající z pracovn ěprávních vztahů k zaměstnancům nepřecházejí, nebot' část' ^
podniku nemá zaměstnance.

^

, ^^
A. Soubory věcí nemovitych: ,

Soubor v ěcí némovitých zapsaných na LV č . 3 vedeném pro katastrální území Vyšehrad, ',
, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální

pracoviště Praha, a to:
' - Parcela č . 282 o výměře 45 m2, ostatní plocha, zp ůsoby využití: dráha, '

- Parcela č . 284/3 o výměře 321 m2, ostatní plocha, způsoby využití: ostatní komunikáce. '

Navrhovateii není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 3 vedeném pro
katastrální území Vyšehrad, obec Praha, okres Hlavní město Praha u Katastrálního úřadu pro Hlavní

' město Prahu, Katastrální pracoviště Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva. ,

V části E- Nabývací tituly a j iné podklady zápisu:

' Listina - pozemková kniha vložka 225/ POLVZ: 2/1964. Z-2700002/1964-101. Pro: Pražská ^i
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 ^

;
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Praha 011, IČO: 00064076.

Soubor v ěcí nemovitých zapsaných na LV č . 11 vedeném pro katastrální území Braník, obec

Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ě sto Prahu, Katastrální pracovišt ě
Praha, a to:
- Parcela č . 3125/] 1 o vým ěře 60 m2, ostatní plocha, způsob využití: dráha, zp ůsob ochrany: ochranné
pásmo vodního zdroje 2. stupn ě , památkově chráněné území,

- Parcela č . 3126/17 o vým ěře 29 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: ostatní komunikace, zp ů sob

ochrany: památkov ě chrán ěné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupn ě ,

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo u p ředm ětných

nemovitostí na LV č . 11 vedeném pro katastrální území Braník, obec Praha, okres Hlavní m ě sto Praha

u Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ě sto Prahu, Katastrální pracovišt ě Praha zapsáno v části C omezení

vlastnického práva.

V části D- Jiné zápisy:
Změna vým ěr obnovou operátu. Vztah k: Parcela: 3125/1 l, Parcela: 3126/17. Z-46932/2010-101.

V části E- Nabývací tituly a j iné podklady zápisu:
Listina - Usnesení soudu č íslo deníku 19/1872 POLVZ: 7/1964. Z-6000007/1964-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Praha 011, IČO: 00064076.

Soubor v ěcí nemovitých zapsaných na LV č. 18 vedeném pro katastrální území Kr č , obec
Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní m čsto Prahu, Katastráh^í pracovišt ě
Praha, a to:
- Parcela č . 2227/4 o vým ěře 5 m2, ostatní plocha, zp ůsoby využití: jiná plocha,
- Parcela č . 2533/2 o vým ěře 4 m2, trvalý travní porost, zp ůsoby ochrany: zem ědě lský p ůdní fond,
- Parcela č. 3319/2 o vým ěře 278 m2, ostatní plocha, zp ůsoby využití: jiná plocha.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 18 vedeném
pro katastrální území Kr č , obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálnílio ú řadu pro Hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.

V části E- Nabývací tituly a jiné podklady zápisu:
Listina - pozemková kniha vložka 1837/ sídlo: Praha 1, Cihelná 4. POLVZ: 13/1964. Z-
5900013/1964-101. Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4,
Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha O1 1, I ČO: 00064076.

V části F- Vztah bonitovaných p ů dn ě ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám:
Parcela: 2533/2, BPEJ: 25800, Vým ěra: 4 m2.

Soubor věcí nemovitých zapsaných na LV č. 6 vedeném pro katastrální území Hlubočepy,
obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, a to:
- Parcela č . 1606/14 o vým ěře 121 rn2, ostatní plocha, zp ůsob využití: ostatní komunikace,
- Parcela č . 1741/4 o vým ěře 22 m2, vodní plocha, zp ůsob využití: koryto vodního toku p ř irozené
nebo upravené.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 6 vedeném pro
katastrální úze ►ní Hlubočepy, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní
m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.
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V části D- Jiné zápisy:
Zm ěna vým ě r obnovou operátu, Vztah k: Parcela: ] 606/14, Parcela: 1741/4. Z-29016/2010-101.

V části E- Nabývací tituly a j iné podklady zápisu:
Listina - Pozemková kniha vložka 1012/ POLVZ: 12/1964. Z-13200012/1964-]O1. Pro: Česká
republika, 00000001-001, Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4,
Praha l, Malá Strana, 118 00 Praha Ol 1, I ČO: 00064076.

Usnesení soudu 19525/1998 Krajský obch. soud v Praze - zm ěna názvu vlastníka. Výpis
z OR, vložka 63. POLVZ: 548/1999. Z-13200548/1999-101. Pro: Česká republika, 00000001-001,
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha O 11, IČO: 00064076.

Soubor v ěcí nemovity'ch zapsaných na LV č . 6 vedeném pro katastrální území Vokovice, obec
Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště
Praha, a to:
- Parcela č . 606/2 o vým ěře 1374 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 607/1 o vým ěře 15701 m2, ostatní plocha, zp ů sob využití: zele ň ,
- Parcela č . 607/3 o vým ěře 2816 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 645/1 o vým ěře 26590 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 645/4 o vým ěře 1648 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 646 o vým ěře 252 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 647 o vým ěře 639 m2, ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda,
- Parcela č . 648 o vým ěře 761 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 653 o vým ěře 2392 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 655 o vým ěře 657 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: sportoviště a rekreační plocha,
- Parcela č . 690/1 o vým ěře 24117 m2, ostatní plocha, zp ů sob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 690/7 o vým ěře 685 m2, ostatní plocha, zp ů sob využití: ostatní komunikace,
- Parcela č . 703/1 o vým ěře 750 m2, ostatní plocha, způsob využítí: zeleň ,
- Parcela č . 703/3 o vým ěře 872 m2, ostatní plocha, způ sob využití: zeleň ,
- Parcela č . 703/5 o vým ěře 2858 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: zeleň ,
- Parcela č . 704/1 o vým ěře ] 308 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 704/2 o vým ěře 1328 m2, ostatní plocha, zp ů sob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 707/l o vým ěře 64955 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: zeleň , způ sob ochrany:
nemovitá kulturní památka, nemovitá národní kulturní památka,
- Parcela č . 707/16 o vým ěře 5138 m2, ostatní plocha, zp ů sob VyL1ŽltÍ: Zelell, zp ůsob ochrany:
nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka,
- Parcela č . 707/28 o vým ěře 25 m2, ostatní plocha, způsob využití: zele ň , způsob ochrany: nemovitá
národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka,
- Parcela č . 708 o vým ěře 703 m2, zastav ěná plocha a nádvo ř í,
- Parcela č . 713/1 o vým ěře 594 m2, zastav ěná plocha a nádvo ř í,
- Parcela č . 713/2 o vým ěře 688 m2, zastav ěná plocha a nádvo ř í,
- Parcela č . 721/1 o vým ěře 55 m2, zastav ěná plocha a nádvo ř í, způsob ochrany: nemovitá národní
kulturní památka, nemovitá kulturní památka,
- Parcela č . 721/2 o vým ěře 55 m2, zastav ěná plocha a nádvo ř í, způsob ochrany: nemovitá národní
kulturní památka, nemovitá kulturní památka,
- Parcela č . 723/1 o vým ěře 70 m2, zastavěná plocha a nádvo ř í, způsob ochrany: nemovitá národní
kulturní památka, nemovitá kulturní památka,
- Parcela č . 735/30 o vým ěře 3250 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: ostatní komunikace,
- Parcela č . 738/4 o vým ěře 465 m2, zastavěná plocha a nádvo ř í, zp ů sob ochrany: nemovitá kulturní
památka,
- Parcela č . 744/1 o vým ěře 536 m2, zastav ěná plocha a nádvo ř í, zp ůsob ochrany: nemovitá kulturní
památka,
- Parcela č . 744/2 o výnl ěře 4S m2, zastav ěná plocha a nádvo ř í, zp ů sob ochrany: nemovitá kulturní
památka,
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- Parcela č . 750/2 o vým ěře 60 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: manipulační plocha, zp ů sob
ochrany: nemovitá kulturní památlca,
- Parcela č . 1377 o vým ěře 259 m2, ostatní plocha, zpirsob využití: ostatní komunikace,
- Parcela č . 1378/1 o vým ěře 151 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: ostatní komuníkace,
- Stavba bez čp/če, obč .vyb., na parcele č . 708,
- Stavba bez čp/če, obč .vyb., na parcele č . 713/l,
- Stavba bez čp/če, obč .vyb., na parcele č . 713/2,
- Stavba bez čp/če, obč .vyb., na parcele č . 721/1,
- Stavba bez čp/če, obč .vyb., na parcele č . 721/2,
- Stavba bez čp/če, obč .vyb., na parcele č . 723/l,

723/2, LV: 69
- Stavba bez čp/če, obč .vyb., na parcele č . 738/4,
- Stavba bez čp/če, obč.vyb., na parcele č . 744/1,
- Stavba bez čp/če, obč .vyb., na parcele č . 744/2,
- Stavba bez čp/če, obč .vyb., na parcele č . 750/1, LV: 69.

Navrhovatel prohlašuje, že ke dni podepsání této dražební vyhlášky je na LV č . 6 vedeném pro
katastrální území Vokovice, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní
m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha zapsáno v části C- omezení vlastnického práva:

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umístění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za účelem zajišt'ování provozu a údržby dle čL [I
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: SUPteI a,s., H řbitovní 1322/15, Plzeň 4,
Doubravka, 312 16, IČ : 25229397. Povinnost k: Parcela: 1377, Parcela: 645/4, Parcela: 645/1, Parcela:
607/5, Parcela: 607/3, Parcela: 607/1, Parcela: 1378/2. V-25387/2005-101. Listina - Smlouva o
zř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni 22.06.2005.
V-25387/2005-101.

V ěcné b řemeno (podle listiny) právo umíst ění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a urnožnit p ř ístup a p ř íjezd za ú čelem zajišt'ování provozu a údržby dle č l. 11
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5,
Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 00562262. Povinnost k: Parcela: 1377, Parcela: 645/4, Parcela:
645/1, Parcela: 607/1, Parcela: 607/3, Parcela: 607/5, Parcela: 1378/2. V-25387/2005-101. Listina -
Smlouva o z ř ízení v ěcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umíst ění a provozování podzemního vedení
telekomunika ční sítě a umožnit p ř ístup a p ř-íjezd za účelem zajišt'ování provozu a údržby dle č l. II
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávnění pro: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, Michle, 140 22, IČO: 60193336. Povinnost k: Parcela: 645/1, Parcela: 607/5, Parcela:
607/3, Parcela: 645/4, Parcela: 607/1, Parcela: 1378/2, Parcela: 1377. Z-102543/2007-101. Listina -
Smlouva o zř ízení věcného b ř̂ emene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řevzetí jm ění obchodní společnosti oddíl B, vložka
2322. Z-102543/2007-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umístění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za ú čelem zajišt'ování provozu a údržby dle čL [I
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, 130 00, Praha 3, I ČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 645/1. Z-147940/2009-101. Listina
- Smlouva o z ř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - Výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řeměnu obchodní společnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 147940/2009-101.
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Věcné b řemeno (podle listiny) právo umíst ění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za ú čelem zajišt'ování provozu a údržby dle č L [1
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 645/I. Z-147940/2009-101. Listina
- Smlouva o zř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí ze dne
23.07.2009. Z- 147940/2009-101,
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní společnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 147940/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umístění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za ú čelem zajišt'ování provozu a údržby dle č l. II
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 645/4, Z-147940/2009-101. Listina
- Smlouva o zř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řeměnu obchodní společnosti fúzí ze dne
23.07.2009. Z- 147940/2009-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 147940/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umístění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za ú čelem zajišt'ování provozu a údržby dle č l. I1
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávri ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO: 28492170, Povinnost k: Parcela: 645/4. Z-147940/2009-1OL Listina
- Smlouva o zř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řeměnu obchodní společnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 147940/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umístění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř-ístup a p ř íjezd za ú čelern zajišt'ování provozu a údržby dle čL II
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, 130 00, Praha 3, I ČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 607/1. Z-1 47 1 77/2009-1 0 1. Listina
- Smlouva o zř ízení věcného b ř-emene - írplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řeměnu obchodní společnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 147177/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umíst ění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř fjezd za ú čelem zajišt'ování provozu a údržby d1e č l. I1
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávrr ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 607/1. Z-147177/2009-101. Listina
- Smlouva o z ř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 147177/2009-101.
Listina - výpis z obchodního rejst říku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí ze dne
23.07.2009. Z- 147177/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umístění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za účelem zajišt'ování provozu a údržby dle č l. Il
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
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3, Žižkov, 130 00, Praha 3, I ČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 607/5. Z-147177/2009-101. Listina
- Smlouva o z ř ízení v ěcného b čemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní společnosti fúzí * ze dne

02.07.2009. Z- 147177/2009-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí ze dne

23.07.2009. Z- 147177/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny} právo umíst ění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za účetem zajišt'ování provozu a údržby dle č l. II

smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, l30 00, Praha 3, I ČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 607/5. Z-147177/2009-101. Listina
- Smlouva c zř ízení věcného b řeme:^e - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni

22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 147177/2009-101.

Věcné břemeno (podle listiny) právo umístění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za účelem zajišt'ování provozu a údržby dle č l. 11
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 607/3. Z-147177/2009-101. Listina
- Smlouva o zř ízení v ěcného b řemene - úplatná ze dne I5.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní společnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 1 47 1 77/2009-1 0 1.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umíst ění a provozování podzemního vedení
telekomunika ční sítě a umožnit p ř-ístup a p ř íjezd za ú čelem zajišt'ování provozu a údržby dle č l. II

smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha

3, Žižkov, ]30 00, Praha 3, IČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 607/3. Z-147177/2009-101. Listina
- Smlouva o z ř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne ] 5.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni
22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř̂ íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 1 47 1 77/2009-1 0 1.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spo(e čnosti fúzí ze dne

23.07.2009. Z- 147177/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umíst ění a provozování podzemního vedení
telekomunikační sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za ú čelem zajišt'ování provozu a údržby dle č l. II

smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha

3, Žižkov, 130 00, Praha 3, [ ČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 1377. Z-147177/2009-101. Listina -
Smlouva o z ř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni

22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí * ze dne

02.07.2009. Z- 147177/2009-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí ze dne

23.07.2009. Z- 147177/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umíst ění a provozování podzemního vedení

telekomunikační sítě a umožnit př ístup a p ř íjezd za účelem zajišt'ování provozu a údržby dle čL II

smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha

3, Žižkov, 130 00, Praha 3, I ČO: 28492170. Povinnost k: Parcela; 1377. Z-147177/2009-101. Listina -
Smlouva o z ř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni

22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí * ze dne
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02.07.2009. Z- 147177/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umíst ění a provozování podzemního vedení
telekomunika ční sítě a umožnít p ř ístup a p ř íjezd za ú čelern zajišt'ování provozu a údržby dle č l. II
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 1378/2. Z-147177/2009-101.
Listina - Smlouva o z ř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu
práva ke dni 22.06.2005. V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní spole čnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 147177/2009-101.

Věcné b řemeno (podle listiny) právo umíst ění a provozování podzemního vedení
telekomunika ční sítě a umožnit p ř ístup a p ř íjezd za írčelem zajišt'ování provozu a údržby dle čL I1
smlouvy a geom. pl. č . 548-43/2001. Oprávn ění pro: GTS Czech s.r.o., P řemyslovská 2845/43, Praha
3, Žižkov, 130 00, Praha 3, I ČO: 28492170. Povinnost k: Parcela: 1378/2. Z-1 47 1 77/2009-1 0 1.
Listina - Smlouva o z ř ízení věcného b řemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní ú č inky vkladu
práva ke dni 22.06.2005, V-25387/2005-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řem ěnu obchodní společnosti fúzí * ze dne
02.07.2009. Z- 147177/2009-101.
Listina - výpis z obchodního rejst ř íku prokazující p řeměnu obchodní společnosti fúzí ze dne
23.07.2009. Z- 147177/2009-101,

V části D- Jiné zápisy:
Zm ěna vým ěr obnovou operátu. Vztah k: Stavba: bez čp/če na parc. 708, Parcela: 707/28, Stavba: bez
čp/če na parc. 744/2, Stavba: bez čp/če na parc. 744/l, Stavba: bez čp/če na parc. 721/l, Stavba: bez
čp/če na parc. 713/2, Stavba: bez čp/če na parc. 713/1, Stavba: bez čp/če na parc. 723/1, 723/2, Stavba:
bez čp/če na parc. 738/2, Stavba: bez čp/če na parc. 738/4, Stavba: bez čp/če na parc. 738/3, Stavba:
bez čp/če na parc. 750/l, Stavba: bez čp/če na parc. 707/24, Parcela: 606/2, Parcela: 607/l, Parcela:
607/3, Parce]a: 607/4, Parcela: 607/5, Parcela: 607/7, Parcela: 607/9, Parcela: 645/1, Parcela: 645/4,
Parcela: 646, Parce]a: 647, Parcela: 648, Parcela: 653, Parcela: 655, Parcela: 690/1, Parcela: 690/7,
Parcela: 703/1, Parcela: 703/3, Parcela: 703/5, Parcela: 704/1, Parcela: 704/2, Parcela: 707/1, Parcela:
707/3, Parcela: 707/16, Parcela: 708, Parcela: 713/l, Parcela: 713/2, Parcela: 721/1, Parcela: 721/2,
Parcela: 723/1, Parcela: 724, Parcela: 725, Parcela: 732, Parcela: 735/30, Parcela: 738/4, Parcela: 742,
Parcela: 744/1, Parcela: 744/2, Parcela: 746, Parcela: 750/2, Parcela: 1296, Parcela: 1297, Parcela:
1368/3, Parcela: 1373/4, Parcela: 1377, Parcela: 1378/1, Parcela: 1378/2, Stavba: bez čp/če na parc.
721/2. Z-185392/2009-101.

V části E- Nabývací tituly a j iné podklady zápisu:
Listina- Smlouva kupní 171-308/1976 ze dne 03.I2.1976. Z-42690/2004-101.
Pro: Česká republika, 0000000 1-00 1. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik"v likvidaci",

Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 1] 8 00 Praha 01 1, IČO: 00064076.

Hospodářská smlouva o p řevodu práva hospodaření , č . výst. 4/6944/65-MJ ze dne 6.10.1965,
zal. v pol. VZ 30/65 Dolní Liboc. Z-37964/2006-101.

Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik"v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana,

1 18 00 Praha O1 1, IČO: 00064076. Česká republika, 00000001-001.

Hospodářská smlouva o p řevodu práva hospoda ření .. č . výst. 4/1968 ze dne 23.3.1968, zal.
v pol. VZ 13/68 Dolní Liboc. Z-37964/2006-101.

Pro: Pražská kana]izace a vodní toky, státní podnik"v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana,

118 00 Praha O1 1, IČO: 00064076. Česká republika, 00000001-001.

Hospodářská smlouva o p řevodu práva hospodaření . č . I 1/1966/DT, ze dne 15.1 1.1966, zal.
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v pol. VZ 49/66. Z-37964/2006-101.

Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, stámí podnik"v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana,

1 18 00 Praha 011, IČO: 00064076. Česká republika, 00000001-001.

Hospodářská smlouva o p řevodu práva hospoda ření . č . 53/65, ze dne 15. l 1.1966, zal. v pol.

VZ 32/65 Dolní Liboc.. Z-37964/2006-101.

Pro: Česká republika, 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, stámí podnik"v likvidaci",

Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha Ol 1, I ČO: 00064076.

Hospodářská smlouva o p řevodu práva hospodaření . č . 51/65, ze dne 17.9.65, zal, v pol. VZ

27/65 Dolní Liboc. Z-37964/2006-101.

Pro: Česká republika, 0000000 ]-001. Pražská kanalizace a vodní toky, stámí podnik"v likvidaci",

Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 1 18 00 Praha Ol 1, I ČO: 00064076.

Pozemková kniha - kn.vl. 786, zal. v pol. VZ 4/64. Z-37964/2006-101.

Pro: Česká republika, 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, stámí podnik"v likvidaci",

Cihelná 548/4, Praha I, Malá Strana, 118 00 Praha 01 1, I ČO: 00064076.

Rozhodnutí o vyvlastn ění ., č .výst. 14695/66-Dr. Ku, ze dne 15.9.1967. Z-37964/2006-101.

Pro: Česká republika, 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, stámí podnik"v likvidaci",

Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 1 18 00 Praha Ol 1, [ ČO: 00064076.

Rozhodnutí o vyvlastn ění . č .výst_ 13848/66-Dr. Ku, obě zc dnc 25.1 1.1966, ob ě . zal. v pol.

VZ 55/66. Z-37964/2006-101.

Pro: Česká republika, 0000000 1-00 1. Pražská kanalizace a vodní toky, stámí podnik"v likvidaci",

Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 1 18 00 Praha Ol 1, I ČO: 00064076.

Rozhodnutí o vyvlastn ění čj.výst. 1546Š/68-Dr. Ku, ze dne 9.7.1968, ob ě . zal. v pol. VZ 14/69

Dolní Liboc. Z-37964/2006-101.

Pro: Česká republika, 0000000 1-00 1. Pražská kanalizaee a vodní toky, stámí podnik"v ]ikvidaci",

Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 1 18 00 Praha0l l, I ČO: 00064076.

Notá řský zápis o nabytí vlastnictví k budov ě NZ -30/2007 ze dne 20.03.2007. Z-56729/2007-

101.

Pro: Česká republika, 00000001-001. Pražs]<á kanalizace a vodní toky, stámí podnik"v likvidaci",

Cihe]ná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha 011, I ČO: 00064076.

Dne 16.9.2008 byla uzav řena Smlouva o uzav ření budoucí smlouvy o zř ízení v ěcného b řemene mezi
smluvními stranami Pražská kanalizace a vodní toky, stámí podnik „v likvidaci", se sídlem: Praha 1-
Malá Strana, Cihelná 4, PSČ 118 00, IČ : 00064076 /budoucí povinný/ a Pražská plynárenská

Distribuce, a.s., č len koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem: Praha 4, U Plynárny 500, PS Č 145

08, IČ : 27403505 /budoucí oprávn ěný/.

Předm ětem smlouvyje:
„Budoucí povinný má v právu hospoda ření pozemek parc. č . 1373/4 v k.ú. Vokovice, zapsaný

v katastru nemovitostí na LV č . 6 pro k.ú. Vokovice u Katastc•álního ú řadu pro hl.m. Prahu, katastrální

pracoviště Praha. Budoucí oprávn ěný hodlá vybudovat na výše uvedeném pozemku stavbu

plynárenského za ř ízení v rámci „Stavební úpravy NTL plynovodu v ul. Osamocená, Praha 6-
Vokovice". Smluvní strany se smlouvou zavázaly uzav ř ít nejpozději do 6 mě síc ů od kolaudace stavby

plynárenského za ř ízení, p ř•ípadně prokázání oprávn ěného užívání dokon čené stavby v souladu se

zákonem č . 183/2006 Sb, a vyhotovení geometrického plánu tohoto vybudovaného plynárenského

zařízení, smlouvu o zř ízení v ěcnéhc b řemene pro spole čnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., č len

koncernu Pražská plynárenská, a.s., a to právo umístění stavby a vstupu na pozemek/ky uvedené v č l. 1
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smlouvy za účelem provozu a nutných oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly této stavby. V ěcné
b řemeno se zř izuje na dobu trvání existence stavby uloženého PZ."

Dne 4.11.2009 byla uzav řena nájemní smlouva č .02/2009 mezi smluvními stranami Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", se sídlem: Praha 1- Malá Strana, Cihelná 4, PS Č
118 00, IČ : 00064076 /dále jen pronajimatel/ a Blue Green, s.r.o., se sídlem 160 00 Praha 6-
Vokovice, Nad Lávkou 5, I Č : 25715992 /dále jen nájemce/. P ředmětem smlouvy je pronájem staveb a
pozemk ů v k.ú. Vokovice, obec Praha, v právu hospodaření pronajimatele, nájemci za ú čelem
provozování areálu stávajícího koupališt ě Džbán u stejnojmenné vodní nádrže, v rozsahu a za
podmínek, uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy. P ředm ětem nájmu jsou následující
stavební objekty a stavební a pozemkové parcely ve výlu čném právu hospoda ření pronajimatele,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č . 6 pro k.ú. Vokovice jako nemovitosti ve
výlučném vlastnictví České republiky:
- pozemky:
poz.parc. č . 707/1 ost.plocha 64.955 m2
poz,parc. č . 707/3 ost.plocha 692 m2
poz.parc. č . 707/] 6 ost.plocha 5.127 m2
poz.parc. č . 707/17 ost.plocha 5.693 m2
poz.parc. č . 707/18 ost.plocha 41 1 m2
poz.parc. č . 707/19 ost.plocha 8.985 m2
poz.parc. č . 707/28 ost.plocha 25 m2
poz.parc. č . 708 zast.plocha 703 m2
poz.parc.č . 713/] zast.plocha 594 m2
poz.parc. č . 713/2 zast.plocha 694 m2
poz.parc. č . 721/l zast.plocha 56 m2
poz.parc.č . 721/2 zast.plocha 56 m2
poz.parc. č . 723/I zast.plocha 71 m2
poz.parc. č . 738/2 zast.plocha 45 m2
poz.parc. č . 738/3 zast.plocha 56 m2
poz.parc.č . 738/4 ost.plocha 461 m2
poz.parc. č . 744/I zast.plocha 532 m2
poz.parc. č . 744/2 zast.plocha 45 m2
poz.parc. č . 750/2 zast.plocha 62 m2
- stavby:
objekt šaten A na stav. parc. č ,713/l, 750/1 a 750/2 (objekt č .l 1 A)
objekt šaten B na stav. parc. č .713/2 a 744/l (objekt č .l 1 B)
objekt šaten C na stav. parc. č .708 a 738/4 (objekt č . l 1 C)
objekt p ř ístřešku u bufetu A na poz.parc. č .707/1 (objekt č .l l F 1)
objekt př ístřešku u bufetu B na poz.parc. č .707/1 (objekt č .l 1 F2)
objekt p ř ístřešku u bufetu C na poz.parc.č .707/1 (objekt č .l l F3)
objekt WC mezi šatnami A a B na stav.parc. č .744/2(objekt č .l 1 D)
objekt kruhového WC 1 na stav.parc. č .721/1 (objekt č .14 B/1)
objekt kruhového WC 2 na stav.parc. č .721/2 (objekt č .14 B/2)
objekt WC mezi šatnami B a C na stav.parc. č .738/2 (objekt č .l 1 E)
objekt kruhového WC 3 na stav.parc. č .738/3 (objekt č .14 B/3)
objekt tzv. „d ětského koutku" na stav,parc. č .723/1 a 723/2.
objekt vstupní brány u vokovické vrátnice na poz.parc. č .707/1 (objekt č .13 A)
skokanská věž na poz.parc. č .707 (objekt č .14 B)
dě tské hř iště na poz.parc. č .707/1 (objekt č . 14 C)
včetně komunikací a zpevn ěných ploch (objekt č .17 B), parkových úprav (objekt č .15 E), oplocení
(objekt č .18 C) a venkovního osv ě tlení (objekt č .18 F) na poz.pare. č .707/1.
Výše specifikovaný p ředm ět nájmu ve svém rozsahu tvo ř í areál koupaliště Džbán, resp. jeho tzv.
„velkou pláž", který byl vybudován pronajimatelem jako investice v r.1965-1967, od té doby je užíván
a provozován jako koupaliště pro ve řejnost.
Pronajimatel má současně ve svém právu hospoda ření i pozemky vlastní vodní nádrže Džbán
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(pp. č .712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 712/S, 712/6, 712/7, 712/8 a 712/9 na LV č .6 k.ú. Vokovice,
pp. č .109S/4 na LV č . 181 k.ú. L,iboc a pp. č .1095/22 na LV č .39 k.ú. Liboc, které nejsou p ředm ětem
nájmu. P ředm ětem nájmu rovn ěž nejsou pozemky st.p. č .7S0/l, 723/2 a pp. č .707/20 k.ú. Vokovice,
které jsou v podílovém spoluvlastnictví nájemce a dále objekty ob čanské a technické vybavenosti na
pozemku č .109S/3 v k.ú. Liboc (libocká vrátnice-obj. č .l3 B na pozemku č .109S/27 k.ú. Liboc,
p ůj čovna sportovního ná řadí - obj. č .13 C a p ůj čovna loděk - obj. č .l3 p na pozemku č .109S/28 k.ú.
Liboc, v četně komunikací a zpevn ěných ploch - obj. č .l7 B, oplocení - obj. č .l8 C a venkovního
osvětlení - obj.č .18 F) - tzv. „malá" pláž. P ředmětem nájmu rovněž nejsou pozemky č .707/15,
707/26, 707/27, 707/29, 707/30 a 738/S k.ír. Vokovice, jejichž vlastníkem se stal v rámci restitu čního
ř ízení v průběhu r.2008 a 2009 Ing. Ji ř í Rott (LV č .26 k.ír. Vokovice).
Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o najmu na dobu ur č itou, a to do 1.10.2009 do 30.9.201 1.

Dodatkem č . 1 ze dne 25.10.201 1 k nájemní smlouv ě č .02/2009 ze dne 7.9.2009 se ú častníci dohodli
na těchto zm ěnách obsahu uzav řené nájemní smlouvy:
čL III. Smlouvy - Doba nájmu a jeho ukon čení se m ění takto:
odst. 1:
Účastníci smlouvy se dohodli na trvání smlcuvy na dobu ur č ítou, a to od 1.10.201 1 do 30.9.2012. Za
p ředpokladu splnění podmínek podle ust. ^27 odst. 1 zák. č .219/2000 Sb. je možno v souladu s ust. §27
odst.2 tohoto zákona pronájem p ředm ě tu smlouvy prodloužit, pop ř . sjednat znovu.
odst. 2:
Smlouvu Ize ukon č it dohodou nebo písemnou výpov ědí. Výpov ědní doba č iní t ř i m ěsíce a poč íná
b ěžet od prvého dne m ěsíce následujícího po doru čení písemné výpov ědi druhé stran ě nebo ode dne,
kdy pošta označ ila zásilku jako nedoru č itelnou, č i ji adresát odmítl p řevzít. V p ř ípadě porušení
povinnosti zvlášt' závažným zp ů sobem je výpov ědní lhůta dvoum ěsíční. V pochybnostech se
okamžíkem doru čení rozumí t řetí den poté, kdy byl projev v ů le ú častníka předán k poštovní p řepravě
držiteli poštovní licence. Adresami pro doru čování jsou adresy v záhlaví smlouvy.
odst. 3:
Pronajimate( m ůže od této smlouvy odstoupit, je-li nájemce v prodlení s úhradou nájmu č i jiných
vyúčtovaných náklad ů o více než 30 kalendá řních dn ů . Projev odstoupení od smlouvy musí mít
písemnou fonnu a na jeho doručení se vztahují obdobn ě ustanovení o výpov ědi.
odst. 4:
beze zm ěny;
č l. IV. Smlouvy - Výše a splatnost nájemného se m ění takto:
odst. 1:
Nájemné si ú častníci sjednali takto:
za období od 1.10.2011 do 31.3.2012 ve výši 15.000,- K č/m ěsíč ně , splatné jednorázov ě ve výši
90.000,- K č do 31.12.20 I I, a
za období od 1.4.2012 do 309.2012 ve výši 30.000,- K č/m ěsíčně splatné jednorázov ě ve výši
180.000,- Kč do 15.6.2012, vše na ú čet pronajímatele.
č l. V.smlouvy - Práva a povinnosti ú častník ů smlouvy se m ění takto:
odst.2, druhá věta:
Nájemce není oprávněn dát pozemky do podnájmu další třetí právnické nebo fyzické osob ě , porušení
této povinnosti se považuje za porušení poviriností zvlášt' závažným zp ůsobem.
v ostatním rozsahu beze změny.
Tento dodatek č . 1 nabyl ú č innosti dnern 1.10.2011.

Dodatkem č . 2 ze dne 18.9.2012 k nájemní smlouv ě č .02/2009 ze dne 7.9.2009 se ú častníci

dohodli na těchto zm ěnách obsahu nájemní smlouvy:

1) č l. III. smlouvy - Doba nájmu se m ění takto:

- odst. 1:

Ú častníci smlouvy se dohodli na trvání smlouvy na dobu ur č itou, a to od 1.10.2012 do

30.9.2013. Za p ředpokladu spln ění podmínek podle ust. §27 odst. 1 zák, č .219/2000 Sb. je

možno v souladu s ust. §27 odst. 2 tohoto zákona pronájem p ředm ětu smlouvy prodloužit,
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pop ř . sjednat znovu.

- odst. 2,3 a 4:

beze zm ěny, ve zn ění dodatku č . 1 z 25.10.2011

2) čL IV. smlouvy - Výše a splatnost nájenu^ého se m ění takto:
- odst. 1:

beze zm ěny, ve zn ění dodatku č .1 z 25.10.201 1

- odst. 2 a 3:

beze zm ěny

3) č l. V. smlouvy - Práva a povinnosti ú častník ů srnlouvy se m ění takto:

- odst. 2, druhá v ěta:

beze zm ěny, ve znění dodatku č . 1 z 25.10.2011

- v ostatním rozsahu beze zm ěny

Teno dodatek č . 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky smlouvy, úč innosti nabývá

dnem 1.10.2012.

V ostatním platí ustanovení smlouvy o nájmu ze dne 7.9.2009 a dodatku č . 1 k ní ze dne

25.10.2011.

Soubor v ěcí nemovitých zapsaných na LV č . 27 vedeném pro katastrální území Záb ěhlice,
obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ír řadu pro Hlavní m ě sto Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, a to:
Parcela č . 2132/3 o vým ěře 594 m2, ostamí plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
Parcela č . 2400/3 o vým ěře 16 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
Parcela č . 5935/]0 o vým ěře 10 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
Parcela č . 5939/4 o vým ěře 21 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: ostatní komunikace,
Parcela č . 5940/4 o vým ěře 3 m2, ostatiú plocha, způsob využití: ostatní kom^mikace.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 27 vedeném
pro katastrální území Záb ěhlice, obec Praha, okres Hlavní rn ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro
Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracovišt ě Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.

V části D- Jiné zápisy:
Zm ěna vým ěr obnovou operátu. Vztah k: Parcela: 2132/3, Parcela: 2400/3, Parcela: 5935/10, Parcela:
5939/4, Parcela: 5940/4. Z-18363/2010-101.

V části E- Nabývací tituly a jiné podklady zápisu:
Listina - Pozemková kniha vložka 3531/ POLVZ: 27/1964. Z-5700027/1964-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 118 00
Praha O1 l, IČO: 00064076.

Hospodářská srnlouva 50/1968 POLVZ: 452/1972. Z-5700452/1972-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Praha 011, IČO: 00064076.

Hospodářská smlouva 258/1972 POLVZ: 502/1972. Z-5700502/1972-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Praha 01 l, IČO: 00064076.

Hospodářská smlouva ze dne 22.12.1972. POLVZ: 503/1972. Z-5700503/1972-101. Pro:
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha 011, IČO: 00064076.
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Hospodářská smlouva ze dne 31.08.1973. POLVZ: 323/1973. Z-5700323/1973-101. Pro:
Pražská kanalizaee a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha O 11, IČO: 00064076.

Hospodářská smlouva 651/1968 POLVZ: 121/1976. Z-5700121/1976-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 118 00
Praha O l 1, IČO: 00064076,

Hospodářská smlouva 3791/1983 POLVZ: 93/1990. Z-5700093/1990-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 118 00
Praha Ol l, IČO: 00064076.

Soubor věcí nemovity'ch zapsaných na LV č. 40 vedeném pro katastrální území Háje, obec
Praha, okres Hlavní město Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště
Praha, a to:
- Parcela č . 537/2 o vým ěře 105 ] 2 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany: ochranné pásmo vodního díla,
- Parcela č . 539/2 o vým ěře 29 m2, lesní pozemek, zp ůsob ochrany: ochranné pásmo vodního díla,
pozemek určený k pln ění funkcí lesa,
- Parcela č . 540/2 o vým ěře 7674 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: sportovišt ě a rekreační plocha,
způsob ochrany: ochranné pásmo vodního díla,
- Parcela č . 64l/2 o vým ěře 83 m2, ostatní pfocha, zp ůsob využití: ostatní komunikace, zp ů sob
ochrany: ochranné pásmo vodního díla,
- Parcela č . 641/4 o vým ěře 1365 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: ostatní komunikace, zp ů sob
ochrany: ochranné pásmo vodního díla.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 40 vedeném
pro katastrální území Háje, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní
město Prahu, Katastrá(ní pracoviště Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.

V části D- Jiné zápisy:

Zm ěna vým ěr obnovou operátu. Vztah k: Parcela: 537/2, Parcela: 539/1, Parcela: 540/2. Z-
102742/2011-101.

V části E- Nabývací tituly a j iné podklady zápisu:
Listina -

Hospodá řská smlouva 1/1965 POLVZ: 1/1965. Z-6800001/1965-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaei", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Praha Ol 1, I ČO: 00064076.

Soubor v ěcí nemovitých zapsaných na LV č . 5 vedeném pro katastrální území Hloubětín,
obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú ř-adu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, a to:
- Parcela č . 2597/2 o vým ěře 391 m?, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 2598/2 o vým ěře 308 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: jiná plocha,
- Parcela č . 2599/2 o vým ěře 183 m2, vodní plocha, způ sob využití: koryto vodního toku p ř irozené

nebo upravené.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 5 vedeném pro
katastrální území Hloubětín, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní
m ěsto Prahu, Katastrální pracovišt ě Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.
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V části E - Nabývací tituly a jiné podklady zápisu:
Listina -

Pozemková kniha vložka 1122/ POLVZ: 2/1964. Z-6300002/1964-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, stámí podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Praha Ol l, IČO: 00064076.

Pozemková kniha vložka 1319/ POLVZ: 2/1964. Z-6300002/1964-101. Pro: Česká
republika, IČO: 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná
548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha Ol 1, 1 Č0: 00064076.

Jiná listina č íslo 81/1988 68 m2 je částí p. č . 2526/4 dle v.z. 81/88. POLVZ: 81/1988. Z-
6300081/1988-101.

Pro: Česká republika, IČO: 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v
likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 1 18 00 Praha Ol 1, I ČO: 00064076.

Jiná listina č íslo 81/1988 71 l m2 je částí p. č . 2526/4 dle v.z. 81/88. POLVZ: 81/1988. Z-
6300081/1988-101.

Pro: Česká republika, I ČO: 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, stámí podnik „v
likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 1 18 00 Praha Ol l, I ČO: 00064076.

Jiná listina č íslo 19525/1998 Usnesení Firm 19525/98, Firm 94993/97/Rg. A LXI 63 o zm ěně
obchodního jména

Výpis z obch. r. vl. č . 63. POLVZ: 12/1999. Z-6300012/1999-101.
Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1,

Malá Strana, 118 00 Praha 011, IČO: 00064076.

Soubor v ěcí nemovitých zapsaných na LV č . 3 vedeném pro katastrální území Hostiva ř , obec
Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastráh^ího ú řadu pro H}avní m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště
Praha, a to:
- Parcela č . 2160/1 o vým ěře 241 m2, ostatní p}ocha, zp ů sob využití: sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany: ochranné pásmo vodního díla,
- Parcela č . 2160/2 o vým ěře 3 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: sportoviště a rekreační plocha,
způsob ochrany: ochranné pásmo vodního díla,
- Parcela č . 2717/2 o vým ěře 113 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: ostatní komunikace, zp ů sob
ochrany: ochranné pásmo vodního díla,
- Parcela č. 2717/4 o vým ěře 277 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: ostatní komunikace, zp ů sob
ochrany: ochranné pásmo vodního díla.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 3 vedeném pro
katastrální území Hostiva ř , obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní
m ěsto Prahu, Katastrální pracovištč Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.

V části E- Nabývací tituly a jiné podklady zápisu:
Listina -

Pozemková lrniha vložka 1831/ usnesení Krajského obvodního soudu v Praze Rg.A LXI 63
POLVZ: 13/1964. Z-6900013/1964-101. Pro: Česká republika: 00000001-001. Pražská

kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 118 00
Praha Ol l, IČO: 00064076.

Hospodářská smlouva 26/1965 POLVZ: 15/1965. Z-6900015/1965-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Praha 011, IČO: 00064076.
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Jiná listina č íslo ] 08/1993 č ís.list.= pol.v.z. POLVZ: 241/2001. Z-6900241/2001-101.
Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana,
l 18 00 Praha O1 l, I ČO: 00064076.

Jiná listina č íslo 49/1989 č ís.list.= pol.v.z. POLVZ: 241/2001. Z-6900241/2001-101.
Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, stámí podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana,
1 18 00 Praha Ol 1, 1Č0: 00064076.

Nemovitost zapsaná na LV č . 842 vedeném pro katastrální území Nebušice, obec Praha, okres
Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to:
- Parcela č . 1314/4 o vým ěře 138 m2, vodní plocha, způsob využití: koryto vodního toku p ř irozené
nebo upravené.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 842 vedeném
pro katastrální území Nebušice, obec Praha, okres Hlavní město Praha u Katastrálního ú řadu pro
Hlavní m ěsto Pral^u, Katastrální pracovišt ě Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.

V části E- Nabývací tituly a j iné podklady zápisu:
Listina -

Hospodá řská srnlouva 417/1984 POLVZ: 17/1985. Z-11200017/1985-101. Pro: Pražská
kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00
Praha 011, I ČO: 00064076, Česká republika: 00000001-101.

Jiná listina č íslo 19525/1998 usnesení a výp. OR vl. č .63. POLVZ: 335/1999. Z-
11200335/1999-101.
Pro: Česká republika: 00000001-101, Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci",
Cihelná 548/4, Praha I, Malá Strana, 1 18 00 Praha Ol l, 1Č0: 00064076.

Soubor v ěcí nemovitých zapsaných na LV č . 23 vedeném pro katastrální území Hostivice,
obec Hostivice, ola-es Praha - západ u Katastrálního ú řadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha - západ, a to:
- Parcela č . 1340/8 o vým ěře 31 m2, vodní plocha, zp ůsob využití: koryto vodního toku p ř irozené
nebo upravené,
- Parcela č . 1353/I o vým ěře 530 m2, vodní plocha, zp ů sob využití: koryto vodního toku p ř irozené
nebo upravené.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 23 vedeném
pro katastrální území Hostivice, obec Hostivice, okres Praha - západ u Katastrálního ú řadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracovišt ě Praha - západ zapsáno v části C omezení vlastnického práva.

V části D- Jiné zápisy:
Zm ěna č íslování parcel.
Vztah pro: parcela PK 480/I p ův k.ú. Litovice. Vztah k: Parcela: 1353/1. Z-9931/2006-210.

Změna č íslování parcel.
Vztah pro: parcela PK 528. Vztah k: Parcela: 1340/8. Z-9931/2006-210.

Zm ěna vým ě r obnovou operátu. Vztah k: Parcela: 1353/1. Z-9931/2006-210.
Zrn ěna výměr obnovou operátu. Vztah k: Parcela: 1340/8, Z-9931/2006-210.
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V části E- Nabývací tituly a jiné podklady zápisu:
Listina -

Pozemková kniha vložka 669/ POLVZ: 24/1964. Z-3100024/1964-210. Pro: Česká
republika: 00000001-001. Pražská ]<analizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4,
Praha l, Malá Strana, l l8 00 Praha Ol l, I ČO: 00064076.

Pozemková kniha vložka 703/ k.íi. Litovice POLVZ: 25/1964. Z-3100025/1964-210. Pro:
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha O l 1, 1Č0: 00064076.

B. Spoluvlastnické ^odíly na souboru v ěcí nemovitých:

Spoluvlastnický podíl v rozsahu id. 700/780 na souboru v ěcí nemovitých zapsaných na LV
č . 1832 vedeném pro katastrální území Liboc, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního
ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to k:
- Parcela č . 1095/2 o vým ěře li51 m2, zastav ěná plocha a nádvo ř̂ í, zp ů sob využití: stavba LV 730,
způsob ochrany: nemovitá kulturní památka,
- Parcela č . 1095/3 o vým ěře 17334 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: zeleň , způsob ochrany:
nemovitá kultw-ní památka, nemovitá národní kulturní památka, památkov ě chráněné území,
- Parcela č . 1095/28 o vým ěře 81 m2, zastav ěná plocha a nádvo ř í, zp ůsob využití: stavba LV 4, zp ů sob
ochrany: nemovitá kulturní památka, nemovitá národní kulturní památka.

Na LV č . 1832 vedeném pro katastrální území Liboc, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u
Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastráh^í pracovišt ě Praha je duplicitní zápis
vlastnictví ve prosp ěch:
Boučková Miluše, Hradecká 235^/^, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, R Č : 515903/044, Podíl:
1/78.
Chrom čáková Milada Ing., Blanická ] 060/32, Praha 2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, RČ : 505504/1 19,
Podíl: 1/130.
Kaiser Čestmír, Nový Jáchymov 204, 267 03 Hudlice, RČ : 400413/027, Podíl: 1/78.
Lísalová Kv ětuše, Oberndorfer 5, Strasshof 2231, Rakousko, RČ : 43 5 5 3 1/060, Podíl: 1/78.
METROSTAV-PROMINECON a.s., Zenklova 2245/29, Praha 8, Libe ň , 180 00 Praha 8, I Č :
26483581, Podíl: 2/52.
Pokorná Lenka, Boleslavova 1531/34, Praha 4, Nusle, l40 00 Praha 4, R Č : 385209/047, Podíl: 2/52.
Šesták Jaromír, Rybni čná 14/3a, Praha 6, liboc, 162 00 Praha 616, RČ : 550414/2457, Podíl: 2/52.
Tůmová Anna, Libocká 7/45, Praha 6, Liboc, 162 00 Praha 616, Podíl: 2/78.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 1832 vedeném
pro katastrální území Liboc, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní
m ěsto Prahu, Katastrální pracovištč Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.

V části D- Jiné zápisy:
Duplicitní zápis vlastnictví pouze pro vlastníka

Vztah pro: Česká republika.
Vztah k: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá
Strana, 118 00 Praha 011, IČO: 00064076. Parcela: 1095/2. Z-32527/2004-101.
Vztah k: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá
Strana, 118 00 Praha O 1 1, IČO: 00064076. Parcela: 1095/28. Z-56729/2007-101.
Vztah k: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá
Strana, 118 00 Praha Ol 1, IČO: 00064076. Parcela: 1095/3. Z-32527/2004-101.

Listina - Smlouva lnrpní 171-314/1976 (p řevodce Marie Ttimová - podíl 8/78) ze dne
03.12.1976. Z-32527/2004-101.
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Duplicimí zápis vlastnictví pouze pro vlastníka.
' Vztah pro: Miluši Hájkovou, Čestmíra Kaisera, Kv ětuši Lísalovou, Miloše Pokorného prom. chemika

CSc. a Pražskou kanalizaci a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", a to pouze k podílu 1/78 + 1/78 +
1/78 + 2/52 = 1/13, ostatních vlastník ů se duplicitní zápisy vlastnictví netýkají. Vztah k: Parcela:
1095/2, Parcela: 1095/3. Z-54592/2007-101. Parcela: 1095/28. Z-56729/2007-101.

Zm ěna vým ěr obnovou operátu. Vztah k: Parcela: 1095/2, Parcela: 1095/3, Parcela: 1095/28. Z-
193965/2009-101.

V části E- Nabývací tituly a j iné podklady zápisu:
Listina -

Hospodářská smlouva o p řevodu práva hospoda ření 53/1965 POLVZ: 33/1965. Z-
1 65 3 1 /2006-1 0 1. Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4,
Praha 1, Malá Strana, 1 18 00 Praha Ol l, I ČO: 00064076, Česká republika: 0000000 1-00 1.

Smlouva postupní ze dne 16.11.1965 POLVZ: 33/1965. Z-16531/2006-101.
Pro: Česká republika: 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci",
Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 1 18 00 Praha 01 1, I ČO: 00064076.

Hospodá řská smlouva o p řevodu práva hospodaření Fin 3-0-55 POLVZ: 9/1968. Z-
16531/2006-101. Pro: Česká repubfika: 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik
„v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 118 00 Praha O1 1, I ČO: 00064076.

Jiná listina č íslo 16426/1968 Vyvlast ňovací vým ě ry: č . výst. 16426/68-Dr.Ku
. č .výst. 16427/68-Dr.Ku
. č .výst. 16965/68-Dr.Ku
POLVZ: 15/1970. Z-14300015/1970-101.
Pro: Česká republika: 0000000 1-00 1. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v

likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 1 18 00 Praha 011, 1Č0: 00064076.

Hospodá řská smlouva o p řevodu práva hospoda ření HS 312/1976 POLVZ:
27/1976. Z-16531/2006-101. Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci",
Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha O1 l, I ČO: 00064076, Česká republika: 00000001-
001.

Usnesení soudu ve v ěci projednání d ědictví D 618/1976 a Usnesení 6D 623/76 POLVZ:
9/1978. Z-14300009/1978-101. Pro: Šesták Jaromír, Rybni čná l4/3a, Praha 6, Liboc, 162 00 Praha
616. RČ : 550414/2457.

Rozhodnutí o d ědictví D 628/1976 a Rozhodnutí 6D 1508/77 a Rozhodnutí 6D 1513/77
POLVZ: 10/1978. Z-14300010/1978-101. Pro: Kaiser Čestmír, Nový Jáchymov 204, 267 03

Hudlice, RČ : 400413/027. Lísalová Květuše, Oberndorfer 5, Strasshof 2231, Rakousko, RČ :
435531/060. Boučková Miluše, Hradecká 2355/5, Praha 3, Vinohrady, 130 00, R Č : 515903/044.

Jiná listina ze dne Usnesení Krajského obch. soudu v Praze o zm ěně názvu Firm 19525/98,
Firm 94993/97 právní moc nastala 3.6.1998. Výpis obchodního rejst ř íku oddíl A LXI, vložka 63. ze
dne 25.05.1998. POLVZ: 39/1999. Z-14300039/1999-101. Pro: Pražská kanalizace a vodní
toky, státní podnik „v likvidaci", Cíheh^á 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha Ol l, I ČO:
00064076, Česká republika: 00000001-001.

Pozemková kniha knihovní vložka č íslo 51 (zem řela 26.10.1967). Z-8525/2006-101. Pro:
Tůmová Anna, Libocká 7/45, Praha 6, Liboc, l 62 00 Praha 616.
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Smlouva kupní 171-224/1976 ze dne 23.09.1976. Z-32S27/2004-101. Pro: Pražská kanalizace
a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná S48/4, Praha 1, Malá Strana, 1 18 00 Praha O1 l, 1 Č0:
00064076. Česká republika: 00000001-OOl .

Smlouva kupní ze dne 20.02.2007. Právní ú č inky vkladu práva ke dni 20.02.2007. V-
8270/2007-101. Pro: METROSTAV-PROMINECON a.s., Zenklova 2245/29, Praha 8, Libeií, 180 00
Praha 8, IČO: 26483581.

Dohoda o narovnání NZ 69/2007 N 80/2007 ze dne 31.OS.2007. Z-S4S92/2007-101. Pro:
Česká republika: 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná
S48/4, Praha 1, Malá Strana, 1 18 00 Praha 011, I ČO: 00064076.

Smlouva kupní 171/1S3/76/práv/Dr.P/K (dodatek Čj, 171/44/77/práv/Dr.P) ze dne
02.06.1976. Z-124S6/2007-101. Pro: Česká republika: 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní
toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná S48/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha Ol l, I ČO:

00064076.
Smlouva kupní 172/143/76/práv/Dr.P/K (dodatek Čj. l71/4S/77/práv/Dr.P) ze dne

lO.OS.1976. Z-124S6/2007-101. Pro: Česká republika: OOOOOOOI-001. Pražská kanalizace a vodní
toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná S48/4, Praha l, Malá Strana, 118 00 Praha Oll, I ČO:

00064076.
Usnesení soudu o potvrzení nabytí d ědictví 32 D-448/2007 -114 ze dne 18.01.2008. Právní

moc ke dni 06.02.2008. Z-26472/2008-101. Pro: Chrom čáková Milada Ing., Blanická 1060/32, Praha

2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, RČ : SOSSO4/1 19.
Usnesení soudu o schválení d ědické dohody 34 D-3021/2006 274 ze dne 09.11.2007. Právní

moc ke dni 13.12.2007. Z-495S/2008-101. Pro: Pokorná Lenka, Boleslavova 15á 1/34, Praha 4, Nusle,
140 00, Praha 4, RČ : 385209/047.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu id. 18/65 na pozemcích zapsaných na LV č . 1956 vedeném

pro katastrální území Liboc, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní

město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a to:

- Parcela č . 1333/10 o vým ěře 3S7 m2, ostatní plocha, způ sob využití: ostatní komunikace, zp ů sob
ochrany: nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka,
- Parcela č . 1333/17 o vým ěře 146 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: ostatní komunikace, zp ů sob
ochrany: nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka.

Na LV č . 1956 vedeném pro katastrální území Liboc, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u

Katastrálního ú ř-adu pro Hlavní ^1^ ěsto Prahu, Katastrální pracovišt ě Praha je dále zapsáno vlastnické

právo ve prospěch:
Bou čková Miluše, Hradecká 23SS/S, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, R Č : S1S903/044, Podíl:

1/78.
Chrom čáková Milada Ing., Blanická 1060/32, Praha 2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, R Č : SOSSO4/1 l9,

Podíl: 2/6S.
Chundelová Marie, Na Pankráci 404/30a, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4, RČ : 385702/OSO, Podíl:

S/39.
Eliášová Blanka, Suchý vršek 2097/S3, Praha 13, Stod ů lky, 1S8 00 Praha S8, RČ : S8S426/1512, Podíl:

1/117.
Hájek Martin, Opletalova 1, Net řeby, 27345 H řebeč , RČ : 760828/1186, Podíl: 1/39.

Kaiser Čestmír, Nový Jáchymov 204, 267 03 Hudlice, RČ : 400413/027, Podíl: 1/78.

Kos Ji ř í, Jenečská S36/39, Praha 6, Liboc, 161 00 Praha 614, R Č : 680314/1 S6S, Podíl: 1/13.

Kubr Josef, U stanice 660/2, Praha 6, Liboc, 162 00 Praha 616, R Č : 100808, Podíl: 2/13.

KučeraJi ř í, Podolská 349/86, Praha 4, Podolí, 147 00 Praha 47, R Č : 481021/220, Podíl: 1/13.

Lísalová Květuše, Oberndorfer S, Strasshof 2231, Rakousko, R Č : 43SS31/060, Podíl: l/78.

Maršíková Vlasta, Bellušova 1874/64, Praha 13, Stod ů lky, 1 SS 00 Praha S 15. RČ : S7S213/1583,
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Podíl: 1 / 117.
METROSTAV-PROMINECON a.s., Zenklova 2245/29, Praha 8, Libe ň , l80 00 Praha 8, [ Č :
26483581, Podíl: 2/52.
Pivoňková Helena, Evropská 676/152, Praha 6, Vokovice, 160 00 Praha 6, RČ : 435820/069, Podíl:
1/117.
Pokorná Lenka, Boleslavova 1531/34, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4, R Č : 385209/047, Podíl: 2/52.
Šesták Jaromír, Rybni čná 14/3a, Praha 6, liboc, 162 00 Praha 616, RČ : 550414/2457, Podíl: 2/52.
Tůmová Anna, Libocká 7/45, Praha 616, Liboc, 162 00 Praha 616, R Č :125128, Podíl: 2/78.
Vašíčková Anna, U silnice 403/40, Praha 6, Liboc, 162 00 Praha 616, RČ : 23 620 1 /0 8 1. Podíl: 1/39.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 1956 vedeném
pro katastrální území Liboc, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro Hlavní
m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.

V části D- Jiné zápisy:

Zm ěna vým ěr obnovou operátu - Vztah k: Parcela: 1333/17, Parcela: 1333/10.. Z-193965/2009-101.

V části E- Nabývací tituly a j iné podklady zápisu:
Listina -

Hospodářská smlouva o p řevodu práva hospoda ření 53/1965 POLVZ: 33/1965. Z-
16531/2006-101. Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4,
Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha 0(1, I ČC: 00064076, Česká republika: 00000001-001.

Smlouva postupní ze dne 16.11.1965 POLVZ: 33/1965. Z-16531/2006-101.
Pro: Česká republika: 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v

likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, 1 18 00 Praha O1 1, I ČO: 00064076.

Hospodá řská smlouva o p řevodu práva hospoda ření Fin 3-0-55 POLVZ: 9/1968. Z-
16531/2006-101. Pro: Česká republika: 00000001-001. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik
„v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha l, Malá Strana, I 18 00 Praha Ol ], I ČO: 00064076.

Hospodá řská smlouva o p řevodu práva I^ospoda ření Fin/3 P 85/73 dr.Dol. POLVZ:
27/1976. Z-16531/2006-101. Pro: Česká republika: 0000000 1-00 1. Pražská kanalizace a vodní toky,
státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha Ol 1, i ČO: 00064076.

Hospodá řská smlouva o p řevodu práva hospoda ření HS 312/1976 POLVZ: 27/1976. Z-
16531/2006-101. Pro: Česká republika: OOOOOOOI-001. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik
„v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha Ol l, I ČO: 00064076.

Usnesení soudu ve v čci projednání d čdictví D 618/1976 a Usnesení 6D 623/76 POLVZ:
9/1978. Z-14300009/1978-101. Pro: Šesták Jaromír, Rybni čná 14/3a, Praha 6, Liboc, 162 00 Praha
616. RČ : 550414/2457.

Rozhodnutí o d ědictví D 628/1976 a Rozhodnutí 6D 1508/77 a Rozhodnutí 6D 1513/77
POLVZ: 10/1978. Z-14300010/1978-101. Pro: Kaiser Čestmír, Nový Jáchymov 204, 267 03

Hudlice, RČ : 400413/027. Lísalová Květuše, Oberndorfer 5, Strasshof 2231, Rakousko, RČ :
435531/060. Bou čková Miluše, Hra^iecká 2355/5, Praha 3, Vinohrady, l30 00, R Č : S I 5903/044.

Pozemková knihovní vložka č íslo 51 POLVZ: 476/1979. Z-9286/2006-101. Pro: Kubr
Josef, U stanice 660/2, Praha 6, Liboc, 162 00 Praha 616, R Č/IČO: 100808.
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Rozhodnutí o dědictví D 891/1984 POLVZ: 65/1985. Z-14300065/1985-101. Pro:
Chundelová Marie, Na Pankráci 404/30a, Praha 4, Nusle, ]40 00 Praha 4, R Č : 385702/050.

Rozhodnutí o d ědictví D 1547/1987 POLVZ: 20/1988. Z-14300020/1988-101. Pro: Ku čera

Ji ř í, Podolská 349/86, Praha 4, Podolí, 147 00 Praha 47, R Č : 48 1 02 1 /220.

Jiná listina ze dne Usneser.í Krajského obch. soudu v Praze o zm ěně názvu Firm 19525/98,
Firm 94993/97 právní moc nastala 3.6.1998.

Výpis obchodního rejstř íku oddíl A LXI, vložka 63. ze dne 25.05.1998. POLVZ: 39/1999. Z-
14300039/1999-101. Pro: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4,
Praha l, Malá Str-ana, 118 00 Praha Ol l, IČO: 00064076, Česká republika: 00000001-001.

Pozemková kniha knihovní vložka č íslo 51 (zern řela 26.10.1967). Z-8525/2006-101. Pro:

Tůmová Anna, Libocká 7/45, Praha 6, Liboc, 162 00 Praha 616.

Usnesení soudu o schválení d ědické dohody 26 D-1857/2004 l60 ze dne 23.09.2005. Právní
moc ke dni 27.09.2005. Z-77853/2005-1O1. Pro: Kos Ji ř í, Jenečská 536/39, Praha 6, Liboc, 161 00

Praha 614, RČ : 6803 1 4/1 565.

Smlouva kupní ze dne 2C.02.2007. Právní ú č inky vkladu práva ke dni 20.02.2007. V-
8270/2007-101. Pro: METROSTAV-PROMINECON a.s., Zenklova 2245/29, Praha 8, Libe ň , 180 00

Praha 8, IČO: 26483581.

Dohoda o narovnání NZ 69/2007 N 80/2007 ze dne 31.05.2007. Z-54592/2007-101. Pro:
Česká republika: 0000000 1-00 1. Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná
548/4, Praha 1, Malá Strana, 118 00 Praha 011, I ČO: 00064076. Chundelová Marie, Na Pankráci
404/30a, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4, RČ : 385702/050.

Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví 32 D-448/2007 -114 ze dne 18.01.2008. Právní
moc ke dni 06.02.2008. Z-26472/2008-101. Pro: Chrom čáková Milada Ing., Blanická 1060/32, Praha
2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, RČ : SOSSO4/119.

Usnesení soudu o potvrzcní nabytí d ědictví 32 D-164/2007 -227 ze dne 19.06.2007. Právní
moc ke dni 03.07.2007. Z-67244í2007-101. Pro: Chrom čáková Milada ing., Blanická 1060/32, Praha
2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, RČ : 505504/1 19.

Usnesení soudu o schválení d ědické dohody 34 D-3021/2006 274 ze dne 09.11.2007. Právní
moc ke dni 13.12.2007. Z-4955/2008-101. Pro: Pokorná Lenka, Boleslavova 1531/34, Praha 4, Nusle,
140 00, Praha 4, RČ : 385209/047.

Rozhodnutí pozemkového ú řadu o vlastnictví č .j.: PÚ-1060/2008 ze dne 30.04.2008. Právní
moc ke dni 23.05.2008. Z-87548/2008-101. Pro: Chundelová Marie, Na Pankráci 404/30a, Praha 4,

Nusle, 140 00 Praha 4, RČ : 385702/050.

Usnesení soudu o schválení d ědické dohody 26 D-160/2001 123 ze dne 12.11.2001. Právní
moc ke dni 11.12.2001. Z-22554/2009-101. Pro: Vaší čková Anna, U silnice 403/40, Praha 6, Liboc,

162 00 Praha 616, RČ : 236201/081.

Usnesení soudu o d ědictví 34 D 279/2009 - 160 ze dne 07.09.2011. Právní moc ke dni
07.09.2011. Z-101724/2011-101. Pro: Eliášová Blanka, Suchý vršek 2097/53, Praha 13, Stod ů lky, 158

00 Praha 58. RČ : 5 85426/1 5 1 2. Maršíková Vlasta, Bellušova 1874/64, Praha 13, Stod ů lky, 155 00

Praha 515, RČ : 575213/1583. Pivo ň ková Helena, Evropská 676/152, Praha 6, Vokovice, 160 00 Praha

6, RČ : 435820/069.
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Usnesení soudu o d ědictví 31 D 438/2009 - 184 ze dne 11.09.2012. Právní moc ke dni
14.09.2012. Z-7 1 497/20 1 2-IOL Pro: Hájek Martin, Opletalova 1, Net řeby, 273 45 H řebeč, RČ :
760828/1186.

Spoluvlastnický podíl v rozsahu id. 20419/23040 na souboru v ěcí nemovitých zapsaných na
LV č . 69 vedeném pro katastrální území Vokovice, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u
Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracovišt ě Praha, a to k:
- Parcela č . 707/20 o vým ěře 3644 m2, ostatní plocha, zp ůsob využití: zele ň , zp ůsob ochrany:
nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka,
- Parcela č . 723/2 o vým ěře 33 m2, zastav ěná plocha a nádvo ří, zp ůsob využití: stavba LV 6, zp ů sob
ochrany: nemovitá kulturní památka, nemovitá národní kulturní památka,
- Parcela č . 750/1 o vým ěře 454 m2, zastav ěná plocha a nádvo ř í, způsob využití: stavba LV 6, zp ůsob
ochrany: nemovitá kulturní památka.

Na LV č . 69 vedeném pro katastrální území Vokovice, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u
Katastrálního ú řadu pro Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha je dále zapsáno vlastnické
právo ve prospěch:
BLUE GREEN s.r.o., Nad lávkou 672/5, Praha 6, Vokovice, 160 00 Praha 6, I ČO: 25715992, Podíl:
273/23040.
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha, Podíl: 168/23040
Roučka Josef, Sušice, Podíl: 280/23040.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh, Podíl: 360/23040.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618, Podíl: 840/23040.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh, Podíl: 280/23040.
Savkov Josef, Tcskov, Podíl: 140/23040.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Podíl: 280/23040.

Navrhovateli není známo, že by ke dni podepsání této dražební vyhlášky bylo na LV č . 69 vedeném
pro katastrální území Vokovice, obec Praha, okres Hlavní m ěsto Praha u Katastrálního ú řadu pro
Hlavní m ěsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha zapsáno v části C omezení vlastnického práva.

V části D- Jiné zápisy:

Zm ěna vým ěr obnovou operátu. Vztah k: Parcela: 707/20, Parcela: 750/l, Parcela: 723/2. Z-
185392/2009-101.

V části F, - Nabývací tituly a jiné podklady zápisu:
Listina -

Hospodá řská smlouva l7] 5/1977. POLVZ: 318/1999. Z-142003 1 8/1 999-]O1. Pro:
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha 011, IČO: 00064076.
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Rou čka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

Hospodářská smlouva 17285/1976. POLVZ: 318/1999. Z-14200318/1999-101. Pro:
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha O1 1, I ČO: 00064076.
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Rou čka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
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Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, l63 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroll.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 03.05.1976. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Roučka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbirch.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha O 11, IČO: 00064076.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 03.08.1976. POLVZ: 318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Roučka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/] 0, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha Ol 1, IČO: 00064076.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 12.05.1977. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Rou čka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov,
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 1 18
00 Praha 011, [ČO: 00064076.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 15.04.1976. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u Zbii-oha.
Roučka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Tcskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha Ol 1, IČO: 00064076.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 16.04.1976. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
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Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Roučka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha O1 l, IČO: 00064076.

Smlouva o koupi nelnovitosti státem ze dne 16.05.1977. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u Z.biroha.
Roučka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v ]ikvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha Ol l, I ČO: 00064076.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 18.05.1976. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Roučka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova ] 109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha Ol 1, I ČO: 00064076.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 22.04.1976. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/ 1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Roučka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní to>ty, stútní podnik „v lik-vidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, l 18
00 Praha 011, IČO: 00064076.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 23.05.1977. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u "Lbiroha.
Rou čka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
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Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha O 1 l, IČO: 00064076.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 29.08.1977. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Roučka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha O1 l, 1Č0: 00064076.

Smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne 31.05.1976. POLVZ:318/1999. Z-
14200318/1999-101. Pro:
Šímová Marie, Podmokly u Zbiroha.
Roučka Josef, Sušice.
Hochmann Václav, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Opatrný František, Žalanského 273/10, Praha 17, Řepy, 163 00, Praha 618.
Honcová Kristina, Zámostí 88, 338 08 Zbiroh.
Savkov Josef, Teskov.
Opatrný Josef, Perunova 1 109/8, Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", Cihelná 548/4, Praha 1, Malá Strana, 118
00 Praha 01 I, IČO: 00064076.

Smlouva kupní ze dne 12.10.2005. Právní íl č inky vkladu práva ke dni 01.11.2005. V-
44877/2005-101. Pro: BLUE GREEN s.r.o., Nad lávkou 672/5, Praha 6, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČO: 25715992.

Smlouva kupní ze dne 12.10.2005. Právní ú č inky vkladu práva ke dni 01.11.2005. V-
44878/2005-101. Pro: BLUE GREI3N s.r.o., Nad lávkou 672/S, Praha 6, Vokovice, 160 00 Praha 6,
IČO: 25715992.

Stru čný ponis iednotlivých nemovitostí:

Pozemky v kat.území Vyšchrad jsou v těsném sousedství s potokem Boti č a jde o ostatní komunikaci a
dráhu.
Pozemky v kat.území Bráník jsou v t ěsném sousedství s Kunratickým potokem a jde o ostatní
komunikaci a dráhu.
Pozemky v kat.území Krč jsou v těsném sousedství s Kunratickým potokem a jde o ostatní plochu.
Pozemky v k.ú.Hlubo čepy jsou části ostatní komunikace.
Pozemky v k.ú. Ruzyn ě jsou koiytem vodního toku tzv.Litovický potok.
Pozemky v k.ú. Vokovice a Liboc jsou součástí areálu koupaliště Džbán, Jedná se o zastavěné plochy
spolu se šatnami a restaurací, parkovištěm, ostatními plochami využívanými pro sportovní a rekrea ční
účely jako pláž, zelení, lesními pozemky a komunikacemi. T ř i z pozemk ů v k.ú. Liboc (parc. č .1095/2,
1095/3 a 1095/28) mají duplicitní vlastnictví - viz LV 1832. Dva pozemky v k.ú. Liboc
(parc.č .1333/10 a 1333/17) jsou ve spoluvlastnictví a stát má podíl na pozemcích ve výši 18/65. T ř i
pozemky v k.ú. Vokovice (parc. č .707/20, 723/2 a 750/1) jsou ve spoluvlastnictví a stát má podíl na
pozemcích ve výši 20419/23040.
Pozemky v k.ú.Hostivař a Háje jsou sou částí koupaliště Hostiva ř . Zdejde o ostatní pozemky
využívané pro sportovní a rekreační ú čely a ostatní komunikace.
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Pozemky v k.ú. Hloub ětín jsou p ř i ulici Na obrátce, jde o staré koryto potoku Rokytka, které je
zavezeno a slouží jako parkovišt ě u skladových hal.
V neposlední řadě jde o jednotlivé pozemky v k.ú.Záběhlice, Nebušice a Hostivice, které jsou sou částí
potoku Slatinského, Nebušického a Litovického.

Nejv ětší podíl pozemk ů se nachází v k.ú. Vokovice a Liboc.

LT^zeiY^ní j^í^i1 pro ci<^ui^ iiz^ti^i ^
^ ^ ---^- ^ ^a , ^ . ...

^.

^ , ` ,^' ^^..
. . , ^ ^.^.^ .. ,c'^ .^^.

^ ^.: , ^ . . .. . .. `^,: • ^

Dle územního plánu se jedná o plochy:
S03 -částečn ě urbanizované rekrea ční plochy Funk ční využití:
Zeleň , areály volného času, p ř írodní koupališt ě , otev řené bazény v p ř írodním prost ředí, pobytové
louky, nekrytá sportovní za ř̂ ízení bez vybavenosti.
Stavby a za ř ízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení pot řeb území vymezeného danou funkcí).
Dopl ňkové funkční využití:
Dětská h ř iště , drobné vodní plochy, drobná za ř ízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních
ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, p ěší komunikace a prostory, nezbytná plošná za ř ízení a
liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy se zeléní, komunikace vozidlové (to všepro uspokojení pot řeb území
vymezeného danou funkcí).
Výjimečně p řípustné funkční využití:
Služební bytyz>, obchodní za ř ízení s celkovou plochou nep řevyšující 200 mz prodejní plochy, za ř ízení
ve řejného stravování, malá ubytovací za ř ízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou
funkcí).
Klubová zař ízení a služby (související s vymezeným funk čním využitím).
z^ ve smyslu znění zákona č . 102/1992 Sb., ktery'm se upravují n ěkteré otázky související s vydáním zákona č .509/1991 Sb.,
kterým se m ění, doplňuje a upravuje Ob čanský zákoník, ve zn ění pozd ějŠích zm ěn
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S04 -za řízení turistického ruchu funkční využití:
Zeleň , autokempinky a tábo ►-iště pro karavany, p řírodní tábo ř iště .
Nekrytá sportovní za ř ízení bez vybavenosti, pobytové louky.
Stavby a za řízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení pot řeb írzemí vymezeného danou funkcí).
Doplňkové funkční využití:
Dětská h ř iště , drobné vodní plochy, drobná za řízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních
ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, p ěší komunikace a prostory, nezbytná plošná za ř ízení a
liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to všepro uspokojení pot řeb území
vymezeného danou funkcí).
Výjime čně p ř ípustné funkční využití:
Služební bytyz>, obchodní za ř ízení s celkovou plochou nep řevyšující 200 mz prodejní plochy, za ř ízení
ve řejného stravování, malá ubytovací za ř ízení (to vše pro uspokojení pot řeb území vymezeného danou
funkcí).
Klubová za ř ízení, služby (to vše související s vymezeným funk ěním využitím).

DGP -garáže a parkoviště - Plochy pro dopravu v klidu.
Funkční využití:
Garáže, parkoviště a odstavné plochy, parkovišt ě P+R, stavby a za ř ízení související s vymezeným
funkčnírn využitím.
Doplrikové funkční využití:
Zele ň , cyklistické stezky, p ěší komunikace a prostory, komunikace ú čelové (sloužící stavbám a
zař ízením uspokojujícím pot řeby území vymezeného danou firnkcí), nezbytná plošná za ř ízení a liniová
vedení TV.
Výjimečně p ř ípustné funk ční využití:
Komunikace vozidlové. Služby a čerpací stanice pohonných hmot jako sou část hromadných garáží.

ZMK -zeleň městská a krajinná - Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatn ě nenarušují
p řírodní charakter území.
Funkční využití:
Př írodní krajinná zele ň , skupiny porostů , rozptýlené č i liniové porosty d řevin i bylin, zám ě rn ě
založené plochy a linie zelen ě (parkové pásy), pobytové louky.
Dopl ňkové funkční využití:
Ve řejn ě p ř ístupná h ř iště př írodního charakteru, d ě tská h ř iště , drobné vodní plochy, drobná za ř ízení

sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, p ě ší

komunikace a prostory a komunikace í^ čelové. Nezbytná plošná za ř ízení a liniová vedení TV (pro

uspokojení pot řeb území vymezeného danou fimkcí).

Výjimečn ě p řípustné funkční využití:
Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny.
Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení pot řeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace
vozidlové, nad řazená plošná za ř ízení a liniová vedení TV, stavby a za ř ízení pro provoz PID. Stavby a
zař ízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funk čním využitím).

LR - lesní porosty - Pozemky určené k pln ění funkce lesaó>.
Funkční využití:
Lesní porosty a porosty lesního charakteru, ]esní školky, sady a zahrady, trvalé lu ční porosty, d ě tská
h ř iště .
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky,jezdecké stezky, p ěší komunikace a prostory. Komunikace
účelové (sloužící stavbám a za ř ízením uspokojujícím pot řeby írzemí vymezeného danou funkcí),
nezbytná plošná za řízení a liniová vedení TV (to vše pro uspokojení pot řeb území vyrnezeného danou
funkcí).
Výjimečn2 p řípustné funkční vyu^ití:
Služební bytyz^(pro uspokojení potřeb území o minimální vým ěře lesa 250 ha/1 byt). Zař ízení pro
provoz a údržbu (související s vymezeným funk čním využitím).
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ZP - parky, historické zahrady a h řbitovy - Zám ěrn ě založené architektonicky ztvárn ěné plochy
zeleně .
Funkční využití:
Parky, zahrady, sady, vinice to vše na rostlém terénu, plochy určené pro poh řbívání, urnové háje
kolumbária, rozptylové louky a plochy ur čené pro poh řbívání zví řat v domácích chovech.
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, p ěší komunikace.
Prostory a nezbytná plošná za ř ízení a liniová vedení TV (sloužící stavbám a za ř ízením uspokojujícím
potřeby území vymezeného danou fankcí).
Výjimečně p řípustné funkční využití:
Dětská hřiště , cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace ú čelové.
Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hv ězdárny, rozhledny, koste(y, modlitebr^y, krematoria a
obřadní síně , nekrytá sportovní za ř ízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura. Stavby a
za ř ízení pro provoz a ítdržbu, ostatní stavby související s vymezeným funk čním využitím. Obchodní
za ř ízení s celkovou plochou nep řevyšující 200 mz^prodejní plochy, nerušící služby>>(to vše platí jen
pro h řbitovy).
Podzemní parkoviště . Výjime č n ě p ř ípustné ^nnístění podzemního parkoviště bude možné za
p ředpokladu závazn ě stanovené parkové kompozice, p ř ijatelné druhové skladby a stanovení mocnosti
terénu.
^ tve smyslu zákona č . 289/1995 Sb. o lesích a o zm ě n č dopln ění některých zákon ů (lesní zákon) z we smyslu zn ční zákona č .
102/1992 Sb., kterým se upravují n ěkteré otázky souvise_jící s vydáním zákona č .^09/1991 Sb., kterým se m ění, dopl ň uje a
upravuje Ob^`anský zákoník, ve znžní pozd^i^ích zm ěn.
,jako nerušící služby a provozy nelze v tomto p ř ípad ě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlámy, betonárky a další
provozy vyžadující vstup t ěžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot.

PS - sady, zahrady a vinice
Funkční využití:
Výsadby ovocných d řevin a vínné révy, užitkové a okrasné zahrady.
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace ít čelové (sloužící stavbám a za ř ízením
uspokojujícím pot řeby území vymezeného danou funkcí).
Nezbytná plošná za ř ízení a liniová vedení TV (pro uspokojení pot řeb ítzemí vymezeného danou
funkcí).
Výjime čně přípustné funk ční využití:
Cyklistické stezky, nad řazená plošná za ř ízení a liniová vedení TV. Stavby a za ř ízení související s
vymezeným funk čním využitím.

Na pozemcích v k.ú.Vokovice se nachází stavby:

713,'1 zast.ploeha stavb^^ bez čp. Uvojblok A- šatny dolní '
713i2 z^ast. plocha stavba bez č p. Uvojblok B- šatny dofní
721i 1 zast.plocha stavba bez čp. KruhovÉ 1^VC. - nep ř ístupné

72 tl2 zast.plocha stavba bez č p. Kruhové 4^JC - nep ř ístupné

723I1 zast.plocha stavba l^ez č p. Část objektu nad cestou - nep ř ístupný
738rd zast. plocha stavba Uez č p. Dvojblok C: - šatny horní
708 zast. plocha stavba hez č p. pvojblok C- šatny dolní
74411 zast. plocha sxavba 1^ez č p. Uvojblok 8- šatny horní
74412 zast. plocha stavba bez č p. C^bciélníkové W^ (mezi A a B)

72^^2 zt3st.pl_ stavba LV G Čá;t objektu nad cestou - nepř ístup ►^ý
7501'I z^35t.p1. si^vba LV !3 Dvojblok A- šatny horní

Stavby na pozemcích m ůžemc rozd ě lit do dvou skupin.
Jednu skupinu tvo ří dv ě kruhové WC a malá stavba, které se nachází nad úzkou komunikací spojující
katastrální území Vokovice a Liboc. Tyto stavby jsou na pozemcích s náletovými d řevinami a v době
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ocenění byly naprosto nep ř ístupné (hustý, nepr ůchodný porost). M ůžeme pouze dovodit, že stavby
jsou v dirsledku nep ř ístupnosti neudržované a budou v dezolátním stavu.
Hlavní skupina staveb jsou dvojbloky šaten pr•ovedené jako tyčový monolitický skelet s obvodovým
pláštěm a lehkými p ř íčkami. Podle současného stavebně technického stavu je patrné, že budovy nejsou
již delší dobu využívané, jednotlivé konstrukční prvky jsou bud' v havarijním stavu, nebo byly
zdemolovány. Jde o stavby, které v budoucnosti jen obtížn ě najdou uplatn ění v tom rozsahu, jak byly
zř ízeny. Jedinou funk ční stavbou je zd ěný p ř ístřešek obdélníkové tvaru, ktery' plní funkci WC pro
návštěvníky koupaliště . Tato stavba je dispozičn ě umístěna v prostoru mezi stavbami šaten A a B.
D řevěná stavba postavená v blízkosti ]llavní brány ze strany Liboce byla z ř ízena bez povolení a není
zaznamenána v katastru nemovitostí. Podle charakteru použitého materiálu jde o stavbu do časnou,

Cena předm ě tu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem zpracovaným spole čností YBN CONSULT
- Znalecký ústav s.r.o., ze dne 22.10.2012, posudek č . 2823/2012 a to na částku 73,900.000,- K č
(slovy: sedmdesát tř i miliony dev ě t set tisíc korun českých).

Navrhovatel odpovídá za vady p ředm ětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.
Údaje o p ředmětu dražby uvedené v dražební vyhlášce a o právech a závazcích na n ěm váznoucích
jsou uvedeny podle dostupných infotmací.

Bod 3.
Ozna čení dražebníka a navrhovatele dražby

Dražebník: společnost RAK C"L a.s., se sídlcm: Praha l, Havelská 500/25, PSČ 110 00, IČ : 256 53
849, zapsaná v obchodním rejst ř íku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5269,
jednající p ředsedou p ředstavenstva JUDr. Tomášem Pacnerem.

Navrhovatel: Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik „v likvidaci", se sídlem: Praha 1- Malá
Strana, Cihelná 4, IČ 000 64 076, zapsaný v obchodním rejst ř íku u M ěstského soudu v Praze v oddíle
ALXI, vložka 63, jednající Ing. Ji ř ím Kw^tem, likvidátorem. Pražská kanalizace a vodní toky, státní
podnik „v likvidaci" je subjektem pov ěřeným hospoda řením s majetkem České republiky, resp.
p ř íslušným k hospoda ření s majetkern České republiky.

Bod 4.
Nejnižší podání, minimální p ř íhoz

Nejnižší podání č iní 73,900.000,- K č (slovy: sedmdesát tř i miliony dev ě t set tisíc korun českých),
minimální p ř íhoz je stanoven na částku 50.000,- K č (slovy: padesát tisíc korun českých).

Bod 5.
Dražební jistota, její úhrada

Dražební jistota by(a stanovena na částku 5,000.000,- Kč (slovy; pě t milion ů korun českých) a musí
být uhrazena bud' bankovním p řevodem na ú čet dražebníka, č .ú. 1012812, var.s. 18812, konst. symbol
0308, vedený u České spo ř itelny a.s., Rytí řská 29, 113 98 Praha 1, poštovní poukázkou na uvedený
účet nebo složením hotovosti na uvedený rí čet. P ř ípustné je rovn ěž složení dražební jistoty ve form ě
bankovní záruky. Ú častník dražby je povinen ve stanovené lh ů tě pro složení dražební jistoty p ředat
dražebníkovi originál záruční listiny. Záru ční listiny musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez
jakýchkoliv výhrad a námitek v ěř itele (dražebníka) do výše stanovené dražební jistoty, jestliže
dražebník oznámí bance ve lhtirtě platnosti bankovní záruky, že dlužník (vydražitel) zma ř il dražbu.
Bankovní záruka musí být platná minimáln ě 30 dnů po skon čení lh ůty pro úhradu ceny dosažené
vydražením. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má od ČNB oprávn ění p ůsobit na
území ČR a musí být vystavena v českém jazyce. Dražebník musí být označen v záru ční listin ě takto:
RAK CZ a.s., se sídlem Praha 1, Havelská 500/25, PS Č 1 10 00, IČ : 25653849, zapsaná v obchodním
rejst ř íku vedeném M čstským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5269.
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Dražební jistotu není možné složit v hotovosti k rukám dražebníka v dob ě zápisu účastník ů do dražby.
Lh ůta pro úhradu dražební jistoty za čúlá dnem zve řejnění dražební vyhlášky na centrální adrese a
konč í zahájenínl dražby.
Ú častník dražby doloží p ři zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z ú č tu o
odepsání částky z ú čtu, poštovní poukázku, pokladní složenku, originál záru ční listiny osvěd čující
bankovní záruku apod.). Je-li ú častníkem dražby právnická osoba, p ředloží výpis z obchodního
rejstř íku (originál nebo ov ěřenou kopii, ne starší než 3 m ěsíce) a její statutární zástupce platný pr ůkaz
totožnosti, p říp. plnou I110C p ři zastupování statutárního orgánu (s ov ěř-enými podpisy), je-li
účastníkem dražby fyzická osoba, p ředloží platný průkaz totožnosti. Ú častník dražby je povinen
krom ě výše uvedeného sphlit náležitosti uvedené v§ 3 zák, č . 26/2000 Sb. ve zn ění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) a vyplnit čestné prohlášení (§ 23 zákona). Poté se zapíše do listiny "Zapsání
účastník ů do dražby dobrovolné`` a bude mu p ř idě leno dražební č íslo.
U častníkům dražby, kte ř•í se nestaneu vydražiteli, se vrací dražební jistota p řevodem ve prosp ěch ú č tu,
který ú častník písemn ě sd ě lí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dn ů ode dne konání dražby.

Bod 6.
Úhrada ceny dosažené vydražením

l. Cenu dosaženou vydražením nelze dodate čně snížit.

2. Dražební jistota a její p ř íslušenství se zapo č ítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající
část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit:

- ihned po skon čení dražby, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200 000,- K č
- do 30ti dn ů od skončení dražby, je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000,- K č
- do l Oti dnů od skončení dražby v ostatních p ř ípadech

3. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve form ě bankovní záruky, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením v phlé výši ve ]h ů tě podle odstavice 2. Dražebník je povinen bez
zbytečného odkladu po uhrazení ceuy dosažené vydražením vrátit vydražiteli záru ční listy.
4. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit zapo čtením, rovn ěž platba sm ěnkou je nepř ípustná.
Úhradu ceny dosažené vydražením Ize provést bankovním p řevodem ve prospěch ú čtu dražebníka č .ú.
1012812/0800, var.s.18812, konst. symbol 0308, vedený u České spo ř itelny a.s., Rytí řská 29, 1 13 98
Praha 1, poštovní poukázkou na uvedený ú čet nebo složením hotovosti na uvedený účet.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, p řechází na n ěj vlastnictví
p ředm ě tu dražby k okamžiku ud ě lení p ř íklepu. V opačném p ř ípad ě odpovídá za škodu tímto jednáním
způsobenou a dražebník je oprávn ěn po n ěm požadovat náhradu škody, kterou tímto jednáním
způsobiL Neuhrazením ceny dosažené vydražením ve Ih ů tě splatnosti se dražba stane zma řenou a
složená dražební jistota bude použita na úhradu náklad ů zma řené dražby a v p ř ípad ě konání dražby
opakované pak i na úhradu náklad ů této opakované dražby. Zbylá část dražební jistoty bude vrácena
ú častníkovi dražby, který zp ů sobi] její zma ření.

Bod 7.
Prohlídky p ředm ětu dražby

Prohlídky p ředm ětu dražby byly stanoveny na tyto dva termíny:
1. termín dne 3.12.2012 v 10:00 hod.
2. termín dne 10.12.2012 v 10:00 hod.

Sraz účastník ů k provedení prohlídkyje v 10 hod p řed domem č .p. 747 v ulici Nad Lávkou 22, Praha 6
- Vokovice, PSČ : 160 00.

Podrobné informace lze získat na
- www.rak.ez, e-mail: info@rak.cz , nebo flegr@rak.cz
- v sídle dražebníka na adrese Havelská 500/25, Praha 1, kde je k nahlédnutí

odhad předmětu dražby nebo na
- tel. 226 006 204, 724 121 285, fax 224 810 029

Pokud vlastník nebo osoba, která má p ředm ět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou
prohlídku p ředmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
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Bod 8.
Nabytí vlastnictví, p ředání p ředmětu dražby

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k p ředm ětu dražby (uhradil cenu dosaženou vydražením dle § 29
zákona), je dražebník povinen p ředat vydražiteli p ředm ět dražby a listiny, které osvěd čují vlastnictví a
jsou nezbytné k nakládání s p ředm ě tem dražby nebo osv ěd čují jiná práva vydražitele v ůč i p ředm ětu
dražby. P ředm ět dražby p ředá vydražiteli za ú časti dražebníka bývalý vlastník. O p ředání p ředm ětu
dražby bude sepsán protokol o p ředání p ředm ě tu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a
vydražitel.

Veškeré náklady spojené s p ředáním a p řevzetím p ředm ětu dražby nese vydražitel, vyjma
nadbytečných náklad ů vzniklých z d ůvod ů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpeč í škody na p ředm ětu dražby p řechází z jejího držitele na vydražitele dnem p ředání p ředm ětu
dražby, ty"ž den p ř-echází na vydražitele odpov ědnost za škodu zp ůsobenou v souvislosti s p ředm ětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s p řevzetím p ředmětu dražby, nese nebezpe č í škody a odpov ědnost
za škodu vydražitel.

Bod 9.
Tato dražební vyhláška byla sepsána v šedesáti jedna stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno
pro navrhovatele, dv ě pro pot řeby dražebníka a po jednom vy}lotOVení zašle dražebník v zákonem
stanovených lh ů tách osobám uvedeným v y^ 20 zákona č . 26/2000 Sb. v platném zn ění.

V Praze dne ^•^r • ZC l Z V Praze dne č t^- ^lZ.

dražebník

l^
C CZ a.s.

JUDr. Tomáš Pacner
předseda p ředstavenstva

navrhovatel ! ;1^ ,:
, ^:

1
;:

L,^

Pražská kanalizace a vodní toky,
státní podnik „v likvidaci"

Ing. Ji ř í Kunt
likvidátor
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Běžné číslo ověřovací knihy: OI- 1791až1920/2012
Ověřuji, že JUDr. Tomáš Pacner, nar. 11.3.1957-
bytem Praha l, Havelská 500/25---------------------
Ing. Ji ří Kunt, nar. 15.3.1951--------------------------
bytem Louňovice, K Mokřadu 365---------------------
jehož totožnost byla prokázána platným ú ředním
průkazem, tuto listinu přede mnou, notářkou, dnešního
dne vlastnoručně podepsal.
V Praze dne: 6.11.2012
Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Petra Hanušová ^1^^ ^ `^
notářská [aje nice •^ eC^!1

pov ěřená not ř̂kou ^ á^ :.; ^-^^^i^ ^TOG^
3^ =f.. ^

Janou t3ečkovou ^% i^;,^^^^^^^^ ^ Sv`
,i I^^ ^^^

r ^^ ^-^^ ^ ^ ^^^ ,^^ ^
^

^
^^rk,4^ 4{3ti
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