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Kobylisy 7304 75
Katastr nemovitostí (KN)
DKM
Ze souřadnic v S~JTSK
ostatní plochn
zeleň

2-130238/2011-101
Parcela nemá BPEJ

OPRÁVNĚNÉ OSOBY:

Oprávněný subjekt, adresa

na LV 161/.

fdentifikátor Podíl

Vlastnické právo

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce

00064581

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 18000 Praha - Libeň 00063797

Jiná práva (bez zápisu) 

Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro Povinnost k

Věcné břemeno (podle listiny)
právo umístění, provozování, provádění kontroly, údržby a oprav rozvodného tepelného zařízení na základě zákona č.
79/1957 Sb.
právo přístupu a příjezdu
dle čl. 8. smlouvy
v rozsahu GP č. 1863-50/2013

Pražská teplárenská e.s., Partyzánská 1/7,
17000 Praha - Holešovice, IČ:45273600

Pořadí k 16.05.2014 10:55.

Parcela: KN 606/48 V-29358/2014-101

Listina Souhlasné prohlášení o vzniku práva ze zákona (dle§ 22 odst. 5 zákona č. 79/1957 Sb. s odkazem na§ 98 zákona
č. 458/2000 Sb.) ze dne 07.05.2014. Právní účinky zápisu ke dni 16.05.2014. Zápis proveden dne 29.08.2014 (založeno
pod V-29358/2014-101) ..

2-62677/2014-101

Jiné zápisy (bez zápisu) 

Nabývací tituly a podklady k zápisu

Parcela KN 606/48
• Ohlášení města o svěření majetku městské části MCP8 155734/2011 ze dne 20.12.2011.

Pro: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 18000 Praha - Libeň, rč:00063797

• Vznik práva ze zákona zákon č.# 172/1991 a prohlášení ze dne 15.2.2001.

Z-130238/2011-101

POLVZ: 189/2001 Z-6400189/2001-101
Pro: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město, IČ:00064581

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

~
V'
':i ~9, l!)

iJ'I '<j-

°o ov c-~

r;
\"\J

>~ 
r--..

filc:///C:/111isys.ncw/lS/Misys.ht111l/lSKN/l 00004.html 21.05.2020 ~---------/.(//I



Ilřad Městské častí Praha 8
Podatelna (2)
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Podano 04 05 2020

v 
Městská část Praha 8

Odbor správy majetku
Ing. Bc. Jiřl Eliáš

Na Košince 1 (Grabova vila)
180 00 Praha 8

V Praze dne 23.4.2020

Věc: Žádost o aktualizaci smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o
zřlzenl věcného břemene č.2017/0330/OSM.DEP

Stavebnlk:

Vyřizuje:

NIFOR s.r.o., Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 07721102,
zastoupená Ing. Zdeňkem Štefkou, jednatelem

Ing. Jana Sosnová, mob.: 602 604 499, sosnova@vinvest.cz

Dobrý den,
jako vlastník pozemků parc.č. 606/14, 606/19 (součásti pozemku je stavba), 606/21, 606/29,
606/30, 606/31 a 606/42 k.ú. Kobylisy, tímto žádáme o aktualizaci smlouvy o právu provést stavbu
a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.2017/0330/0SM.DEP. V průběhu
projednání došlo ke změně skutečnosti, které jsou popsány níže.

1} Změna vlastníka pozemků
Vlastníkem pozemků parc.č. 606/14, 606/19 (součástí pozemku je stavba), 606/21, 606/29,
606/30, 606/31 a 606/42 k.ú. Kobylisy je nyní spol. NIFOR s.r.o., Lucemburská 1170/7,
Vinohrady, 130 00 Praha 3, It: 07721102, zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 306292, zastoupená Ing. Zdeňkem Štefkou, jednatelem,
která je nyní stavebníkem a tedy i oprávněným.
(Společnost vznikla rozdělením odštěpením části jmění společnosti GRID, a.s. se sídlem
Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 612 51437, a přešla na ni část jmění
rozdělované společnosti uvedená v projektu rozdělení).

2) Prodloužení lhůty k provedení stavby dle bodu 3.4.
Bohužel dosud nebylo vydáno stavební povoleni pro realizaci úprav komunikace a úpravy
tedy nelze realizovat. S ohledem na dlouhý povolovací proces, obsáhlost spisu a složitost
řízení žádáme o prodloužení termínu k dokončeni stavby o 3 roky.

3) Aktualizace kontaktních údajů dle bodu 5.1.
Žádáme o nahrazení kontaktní osoby stavebníka. Místo Ing. Jana Lapeše bude uveden Ing.
Jaroslav Šmejkal, smejkal@vlnvest.cz, tel. 724 581 354



-
4) Aktualizace koordinační situace, bod 5.6.

Vzhledem k tomu, že při projednávání projektu došlo dle požadavků Jednotlivých
dotčených orgánů státní správy k úpravě situace, která je přílohou výše uvedené smlouvy.
Žádáme o aktualitaci Přilohy č.1 a její nahrazeni Přílohou č.lA a č.lB

Vthledem k výše uvedenému fádáme o aktualizaci smlouvy č.2017/0330/0SM.OEP, případně
iádáme o stanovení dalšího vhodného postupu (uzavřeni dodatku či nové smlouvy).

Společně se smlouvám byl vydán také „Souhlas s umístěním stavby", iádáme tedy i o jeho
aktualizaci.

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.
Předem děkujeme

S pozdravem

e/=···················"'············ .
NIFORu .

Ing. Zdeněk Štefka, jednatel

Přílohy: Informativní výpis z katastru nemovitostí
Informativní výpis z obchodního rejstříku
Příloha č.lA a č.18 -Aktualizované situace stavby
Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zfízení věcného
břemene č.2017/0330/OSM.DEP
Souhlas s umístěním stavby ze dne 14.6.2017

,... , "T' \ č:ÁSTPRAHA 8
Ufo něstské části

udbo právy majetku
oddá/I av~~~!l''ávnl

111c, &'7JJ1·~.J.?aftM.VU PROvtST STAVBU A SMLQUVA O BUDOUci SMLOUVĚ
O ZŘtzENÍ vtCNÉHO BŘÉMENE

2017/0330/OSM.DEP

ČlánekL
Smluvní strany

Mlstald Ust Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
JČ: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojeni: česká spořitelna, a. s.,
číslo účtu: l 89026-2000881329/0800,
zastoupená: Romanem Petrusem, starostou
jako povinný na straně jedné

(dále jen „vlasttúlť' nebo ,,povinný")

a

GRID,a.1.
se sídlem: Lucemburská 1170n, Praha 3 - Vinohrady, 130 00
TČ: 612St437
zastoupena: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
zapsána v obchodním rejstfiku vedeného u Městského soudu v Praze, spis. m. B 8925
jako oprávněný na straně druhé

(dále jen ,,atawtbnllt" nebo ,,oprávnlný")

(dále společně jako ,,'mlllVffl strtmý' nebo jednotlivě jen ,.pú11vnl strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě úplného konsensu o všech níže uvedených
skutečnostech, tuto smlouvu:

Člinekll.
Úvodní ustanoveni

2.1. Hlavni město Praha je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věci z majetku
české republiky do vlastnictví obci, ve mění pozdějších předpisů, vlastníkem pozemku
parc. č. 606/48 v k. ú. Kobylisy, obec Praha (dále jen ,.phdmhný poumelt" nebo ~ l llb° b n ý 
poumelt").

2.2. Povinný má na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve mění pozdějších
předpisů, a vyhlášky hlavnfho města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, ve měn! pozdějšfch předpisů, Služebný pozemek svěřen do správy a vykonává
k němu práva a povinnosti vlastnllca.

2.3. Oprávněný je vlastníkem pozemků parc. č. 606/42, parc.č.606/14, parc. č.606/19, 606/29, 606/21,
606/30 a parc. č. 606/31, vše v k. ú. Kobylisy, obec Praha, pozemky jsou zapsány na LV č. 5712
pro k.ú. Kobylisy, vedeném Katastrá lním úfadem pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště
Praha (společně dále jen ,,Ptv1Mjldnemovitosti').

Člinekill.
Smlouva o privu promt stavbu

3.1. Smluvní strany shodně konstatuji, že komunikace na předmětném pozemku je v současné době
nevyhovujlcl. Smluvní strany se dohodly, že stavebník tuto komunikaci zrekonstruuje a rozšlfl
v rozsahu, jak je specifikováno v pfiloze č. I této smlouvy (dále jen n,stavbav vl, Vlastník s touto
rekonstrukci a rozšířením podpisem této smlouvy souhlasí a tento sv6j souhlas se zavazuje na
výzvu stavebníka potvrdit pro účely stavebního řízeni.
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3.2. Vlastník v souvislosti s výše uvedeným poskytuje stavebníkovi touto smlouvou právo realizovat
rekonstrukci a rozšířen! komunikace na předmětném pozemku v souladu se situačním nákresem,
který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen ,.provedeni stavby").

3 .3. Vlastník touto smlouvou současně poskytuje stavebníkovi bezúplatně vstupovat a vjíždět po
nezbytně nutnou dobu a na nezbytně nutné části předmětného pozemku pouze za účelem

provedeni stavby.
3.4. Stavebník se touto smlouvou zavazuje provést stavbu nejpozději do tří let od podpisu této

smlouvy. Pokud stavebník nedokončí stavbu ve lhůtě dle předchozí věty, je vlastník oprávněn od

této smlouvy odstoupit.
3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že rozšířeni komunikace na předmětném pozemku se stane jeho

součástí. Smluvní strany se proto dohodly že stavebník provede stavbu zcela na vlastní náklady
a ani po provedení stavby nemá právo po vlastníkovi požadovat jakoukoli náhradu vynaložených
nákladů v souvislosti s prováděním stavby, ani náhradu za případné zhodnocení předmětného

pozemku.
3.6. Stavebník je povinen zajistit kolaudační souhlas, a to bez zbytečného odkladu po provedení

stavby.

Článek IV.
Smlouva o budoucl smlouvě o zffzenl slulebnortl

4.1. Smluvní strany se zavazuji, že do šesti měsíců po vyzváni druhé smluvní strany uzavřou smlouvu
o zřízeni služebnosti (dále jen ,,$mlouva o zlizenf služebnostt"). Výzvu k uzavření smlouvy o
zřízeni služebnosti může kterákoli smluvní strana zaslat nejdříve po nabytí právní moci
kolaudačniho souhlasu ve smyslu odst. 3.6. této smlouvy.

4.2. Povinný smlouvou o zřízení služebností zřidl ve prospěch oprávněného, jako vlastníka kterékoli
z Panujicich nemovitosti služebnost stezky a cesty přes Služebný pozemek, spočívajíc! v právu
oprávněného, jako vlastníka kterékoli z Panujících nemovitosti přecházet nebo se dopravovat
lidskou silou nebo jezdit přes Služebný pozemek za účelem příchodu a příjezdu na kteroukoli
z Panujicich nemovitostí a odchodu a odjezdu z kterékoli z Panujlcfch nemovitosti (dále jen
,~lulebnost stezky a cesty"). Služebnost stezky a cesty se zřizuje k celému Služebnému pozemku.

4.3. Služebnost stezky a cesty bude zřízena na dobu neurčitou.
4.4. Oprávněný se smlouvou o zřízeni služebnosti zavile k údržbě Služebného pozemku, resp.

komunikace na něm vybudované, spočivajici zejména v udržování schůdnosti a sjizdnosti
komunikace na Služebném pozemku, jakož i přlpadných oprav komunikace na Služebném
pozemku.

4.5. Oprávněný se smlouvou o zřízení služebnosti zavile dodržovat při výkonu práva služebnosti
stezky a cesty všechny bezpečnostní, požární, hygienické a další zvláštní právní předpisy a české
a evropské technické normy.

4.6. Povinný prohlašuje, že Služebný pozemek je již zatížen věcným břemenem ve prospěch
společnosti Pražská teplárenská a.s., spočlvajicim v právu této společnosti provozovat, provádět
kontrolu, údržbu a opravy rozvodného tepelného zařízení umístěného mimo jiné i v Služebném

•.. pozemku, včetně práva přístupu a příjezdu k němu. Oprávněný se tak zavile výkon služebnosti
stezky a cesty zřizované smlouvou o zřízeni služebnosti provádět tak, aby jím nerušil výkon práv
odpovldajicich věcnému břemeni společnosti Pražská teplárenská a.s.

'4'.7, Povinný prohlašuje, že věcné břemeno zřízeně ve prospěch společnosti Pražská teplárenská a.s,
a uvedené v pfedchozim odstavci nebráni výkonu práv ze služebnosti stezky a cesty zřizovaně
smlouvou o zřízení služebnosti.

"4.8''. Služebnost stezky a cesty se zřidl za jednorázovou úhradu v celkové výši 15.525 Kč (slovy:
~t tisíc pět set dvacet pět korun českých), která bude navýšena o DPH v zákonné výši. Tato
.~ byla určená znaleckým posudkem č. 347-9/2017, vyhotoveným znalcem Ing. Zbyňkem
:Saifrtem dne 27.3.2017 (dále jen ,,znaleckýposudek").

,--
4.9. Oprávněný zaplatí cenu za služebnost stezky a cesty uvedenou v předchozím odstavci povinnému

do 30 dnů ode dne doručeni daňového dokladu na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy
s použitím variabilniho symbolu , a to na základě vystaveného daňového dokladu, který
vystaví povinný do 15 dnů ode dne data uskutečněni zdanitelného plnění (dále jen ,,DUZP'). 
DUZP je den doručeni vyrozuměni o povoleni vkladu služebnosti stezky a cesty povinnému.
Daňový doklad bude mít náJežitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a bude doručen na doručovací adresu oprávněného uvedenou v záhlaví
této smlouvy a bude obsahovat evidenční číslo této smlouvy.

4.10. Služebnost stezky a cesty vznikne zápisem do katastru nemovitosti s právními účinky ke dni
podáni návrhu na vklad.

4.11. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva dle smlouvy o zřízeni služebnosti do katastru
nemovitostí podá ke Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,
povinný.

4.12. Správní poplatek za návrh na zahájení l'izení o povoleni vkladu práva do katastru nemovitosti
uhradí oprávněný. Kolek v hodnotě 1.000 Kč předá oprávněný povinnému současně s podpisem
smlouvy o zřízeni služebnosti.

Povinný se zavazuje podat návrh na vklad práva na základě smlouvy o zřízeni služebnosti do
katastru nemovitosti ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy od Odboru hospodaření majetkem Magistrátu
hlavniho města Prahy obdrží potvrzeni jeho správnosti ve smyslu ustanoveni § 21 vyhlášky
hlavniho města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů.

4.14. Povinný se zavazuje předložit Odboru hospodařenl s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy
návrh na vklad práva podle smlouvy o zřízení služebnosti k potvrzení jeho správnosti ve lhůtě 30
dnů od uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.

4.13.

Čla\nekV.
Závěrečná ustanoveni

5.1. Smluvní strany pro vzájemný styk a zabezpečeni povinností vyplývajících z této smlouvy určují
následujicf kontaktní osoby:
Za stavebníka:

a) Ing. Jana Sosnová, :i!!.S_novataJ~, tel. +420 602 604 499

b) Ing. Jan Lapeš,~. tel. +420 602 213 959

Za vlastníka:

a) jméno a příjmení osoby, e-mail: Ing. Bc. Jití Eliáš,1m,eli!!li@praha8g, tel:+ 420 222 805
391

5.2. Vztahy mezi smluvními stranami, neupravené touto smlouvou, se řídl občanským zákoníkem
a ostatními zvláštními právnlmi předpisy.

5.3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných číslovaných
dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranwni.

5.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž vlastník i
stavební obdrž! každý dvě vyhotovení.

5.5. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu fádně přečetly, že její ustanovení jsou jim jasná
a srozumitelná a že ji uzavirajf na základě své pravé vůle, bez nátlaku a nikoli v omylu nebo tfsni,
za nápadně či jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji zástupci obou
smluvních stran své právoplatné podpisy.

5.6. Nedílnou součásti této smlouvy je i následující příloha:
Ptiloha č. 1 - Situačni výkres umístěni stavby
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Dolo:ika dle § 43 odst I zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním mfstě Praze, ve zdnf po:r.dfji!kb
phdpi9ů, potvrzujkí splnění podminek pro pl11most právního jednin( městské U!d Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 31.5.2017 č. Usn Ri\1C 0327/2017

V Praze dne 1 4. 06. 2017 V Praze dne .. -~

/. L
I l1

Ro/nan Petrus--~

_.....,,

Doiožka dlf' ~ 43 zakonA č 131,2000 Sb ,
o hlavntm mésté Praze.
ve znénl pozdl!IJAlch pfedp,~ú

Rozhoaru 'O crqanem M~stsK.e .asn
,F/.!}(1 lfť~;--:·u ·nsr, Per, ,m -f.
Datum 1edndl.,, a čisto usneseni
\.</ 'i LC'.t.,. 1l.1_. ltlí.' 1LJ.1-'/~

(-~-
Ing. Zdeněk Štefka / '
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---- LEGENDA~
- - - HRANICE POZEMKU STAVBY

KATASTRÁLNI HRANICE POZEMKŮ
~ vCETNE PARCEL.NICH CISEL

- oPERNÁ STtNA

c:::>-"' ROZHLEDO~ TROJúHLENIK
:.· . OBALOvt KAIVKY
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LEGENDA PLOCH
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NAVR2ENÉ ZPEVNENÉ PLOCHY - PO
BETONOVÁ DLA2BA
NAVR2ENI! ZPEVNENt PLOCHY - PO
BETONOVÁ DLA2BA/STABILIZOVANt •

CHODNIKO~ PAEJEZD

REVITALIZOVANl!/NOYE NAVR2ENÉ ZF
PLOCHY MIMO POZEMEK STAVEBNIKA
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