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Hlavní město Praha
Kat.území: 793264 Zličín

~~. __ .._-, ..__ ._.--

A Vlastník, jiný oprávněný

Vlastnické právo
Sila vozmozhnostei s.r.o., Milotická 458/14, Zličín,
15521 Praha

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 2723

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Identifikátor Podíl

29037824

B Nemovi tosti
--------------_._-_."---- ------------+---_ ...-----_. -- -----_ ..---

Jednotky
Č.p./
Č.jednotky Způsob využití

458/612 byt
Budova

Parcely

Podíl na společných
částech domu a pozemkuZpůsob ochrany

531/333388
Zličín, č.p. 458, LV 2063, byt. dům
na parcele 668/336

668/162 ostatní plocha ostatní 5724m2
komunikace

668/167 ostatní plocha jiná plocha 51m2
668/298 orná půda 65m2
668/299 orná půda 35m2
668/300 orná půda 170m2
668/301 orná půda 64m2
668/302 orná půda 127m2
668/303 orná půda 130m2
668/304 orná půda 16m2
668/305 orná půda 11m2
668/306 orná půda 14m2
668/307 orná půda 23m2
668/308 orná půda 12m2
668/309 orná půda 18m2
668/310 orná půda 9m2
668/311 orná půda 2m2
668/312 orná půda 1m2
668/313 orná půda 1m2
668/314 orná půda 1m2
668/315 orná půda 1m2
668/316 orná půda 1m2
661;1/317 orná půda 1m2
668/318 orná půda 1m2
668/319 orná půda 1m2
668/320 orná půda 1m2
668/321 orná půda 4m2
668/322 orná půda 43m2
668/323 orná půda 26m2
668/324 orná půda 43m2
668/325 orná půda 26m2
668/326 orná půda 78m2

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.08.2013 14:35:02

Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy
ve smyslu §9 zák. Č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Kat.území: 793264 Zličín

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 2723

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

668/327
668/330

668/331
668/332

668/335
668/336
668/337
668/338
668/339

ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha

jiná plocha
ostatní
komunikace
jiná plocha
ostatní
komunikace
jiná plocha 43m2

7974m2
82m2
101m2
38m2

15m2
12m2

92m2
536m2

ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
orná půda
orná půda

jiná plocha

Bl Jiná práva - Bez zápisu
C Omezení vlastnického'-práva

Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnost k----------------------------------------------------_.------ .. ---------------_._._-------------------------------- -

o Věcné břemeno (podle listiny)
umístění stožárů veřejného osvětlení a připojovacího vedení
vstup za účelem oprav a údržby
dle smlouvy čI. II. a GP 868-24/2009
(vztahuje se pouze k parcelám 668/162, 668/167, 668/331, 668/332, 668/335 a 668/337)

Parcela: 668/200 Jednotka: 458/612 V-42369/2009-101
Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.08.2009. Právní účinky

vkladu práva ke dni 20.08.2009.

o Věcné břemeno (podle listiny)
umístění a provozování kabelového vedení
vstup a vjezd za účelem zajištění provozu, oprava údržby
dle smlouvy čI. III. a GP 868-24/2009
(vztahuje se pouze k parcelám 668/162, 668/327, 668/331, 668/332 a

PREdistribuce, a.s., Svornosti Jednotka: 458/612
3199/19a, Smíchov , 15000 Praha,
RČ/IČO: 27376516

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.08.2009. Právní účinky
vkladu práva ke dni 20.08.2009.

V-42369/2009-101

668/337)
V-42370/2009-101

V-42370/2009-101
o Věcné břemeno (podle listiny)

zřízení a provoz vedení komunikační sítě a zařízení, včetně elektrických přípojek
dle smlouvy čI. III. a GP 868-24/2009
(vztahuje se pouze k parcele 668/167, 668/330, 668/331, 668/332, 668/335 a 668/335)

T-Systems Czech Republic a.s., Na Jednotka: 458/612 V-43104/2009-101
Pankráci 1685/17, Nusle, 14021
Praha, RČ/IČO: 61059382

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 24.08.2009. Právní účinky
vkladu práva ke dni 25.08.2009.

V-43104/2009-101
o Věcné břemeno (podle listiny)

umístění plynovodu,právo vjezdu za účelem zajištění provozu ,oprav a údržby.Blíže spec.
ve smlouvě čl.II.a dle geom.pl.878-187/2008.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 12.08.2013 14:35:02

Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy
ve smyslu §9 zák. Č. 365/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Kat.území: 793264 Zličín

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 2723

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
- ._-.---.~-.----

Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnost k

(věc.břemeno se vztahuje pouze
Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s., U plynárny
500/44, Michle, 14508 Praha,
RČ/IČO: 27403505

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 17.09.2009. Právní účinky
vkladu práva ke dni 17.09.2009.

k parcele 668/327)
Jednotka: 458/612 V-47232/2009-101

V-47232/2009-101
o Zástavní právo smluvní

a) pohledávka ve výši 1 000 000,00 Kč s příslušenstvím
b) budoucí pohledávky, které budou vznikat do 28.2.2031, a to do výše

1 500 000,00 Kč
c) budoucí pohledávky, které budou vznikat do 28.2.2031, a to do výše

1 500 000,00 Kč
AKCENTA, spořitelní a úvěrní Jednotka: 458/612 v-20025/2011-101
družstvo, Gočárova třída 312/52,
Pražské Předměstí, 50002 Hradec
Králové, RČ/IČO: 64946851

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 07.04.2011. Právní účinky
vkladu práva ke dni 28.04.2011.

V-20025/2011-101
o Jiné zápisy - Bez zápisu

-----

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Smlouva kupní ze dne 31.03.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni

Pro: Sila vozmozhnostei s.r.o., Milotická 458/14, Zličín, 15521
Praha

27.04.2011.
V-19695/2011-101
RČ/IČO: 29037824

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

KatastráIní úřad pro hIavní město Prahu, KatastráIní pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotovil:

Český úřad zeměměřický a katastrální - seD
Vyhotoveno: 12.08.2013 14:55:00

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrálni úřad pro hlavni město Prahu, Katastrálni pracoviště Praha, kód: 101.
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Katastr nemovitostí

Ověřuji pod pořadovým číslem 510023_001880 ,že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy
z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 lista,
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

Podpis

dne 12.08.2013 v 14:57Trutnov 4

Seidelová Iveta


