
Vážení,

s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád

požádal o následující informace týkající se reklamního zařízení na pozemku č. 981/12 v

katastrálním území Praha 4- Písnice:

a. který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?

b. který den toto povolení vyprší? r— -,—--__-_„.r_.-___ 7.„_

Pokud stavba pro reklamu platné povolení pro stavbu nemá, podávámltímtóWďl/ŠŠÉESKE ČÁSTI

zákonem 500/2004 S. podnět k zahájení řízení o odstranění stavby. 11—“Mii-91993“ _
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek

tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j.

1583/2022

Vážený pan

Jan Deutsch

 

Praha—Libuš

31. 5. 2022

Vyřizuje

pí Pichová

Věc: Žádost o informíaci dle zálgna č. 106/1999 Sb.. o svobodném pří_stupu l_( inform_acim

Vážený pane,

dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 29. 5. 2022 vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod

č. j. 1583/2022, týkající se zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím.

Reklamní zařízení je ve vlastnictví společnosti Luna Property, s.r.o, včetně pozemku parc.č. 981/12

v k.ú. Písnice, na kterém je umístěno.

QMedně povolení stavby není ÚMČ Praha-vLibuš věcně příslušný úřad v dané věci, je nutné se obrátit na

UMC Praha 12, odbor výstavby, Generála Sišky 2375/6, 143 00 Praha 4 --MWKE

S pozdravem

Přílohy: 1. Ortofotomapa

2. výpis z KN

Bankovní spojení: tel:

CS Praha 4

č.ú. 200069] 349/0800

IČO: 00231142 fax:

DIČ: czooz31142

    

 

Ing Jindřich

ta'

261 711 380 www.praha-libus.cz

244 471 884 tajemnik@praha—libus.cz

mc.1ibus@praha-1ibus.cz

241 727 864 pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4



VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 31.05.2022 08:29:00

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: CJ-220531065933 pro Méstské část Praha -

Libuš

Okres: CZOlOO Hlavní město Praha Obec: 554782 Praha

:at.území: 720984 Písnice List vlastnictví: 1152

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíi

Vlastnické právo

Luna Property, s.r.o., Hvězdová 1716/2b, Nusle, 14000 27929965

Praha 4

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

; Nemovitosti

Pozemky

Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany ,

981/12 1148 ostatní plocha zeleň

sl Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B — Bez zápisu

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

0 Věcné břemeno zřizování a provozování vedeni

distribuční soustavy — kabelového vedení 1 kV

dle čl.III. smlouvy v rozsahu GP č. 1259—14/2013

Oprávnění pro

PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000

Praha 5, RČ/IČO: 27376516

Povinnost k

Parcela: 981/12

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 02.05.2013. Právní účinky

vkladu práva ke dni 31.05.2013.

V-24835/2013-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v dobé vzniku práva

0 Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

dle čl.II a III.smlouvy v rozsahu GP 1234-61/2012

Oprávnění pro

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

9, RČ/IČO: 04084063

Povinnost k

Parcela: 981/12

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 07.02.2013. Právní účinky

vkladu práva ke dni 17.07.2013.

V—33559/2013-101

Listina Souhlasné prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení společností ze dne

02.06.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 15.06.2015 13:41:39. Zápis proveden

dne 16.07.2015.

V—45947/2015-101

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

O Vécné břemeno zřizování a provozování vedení

právo spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na Pozemcích a v právu

přístupu a vjezdu na Pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a

stavebních úprav, právo provádět na plynárenském zařízení úpravy za účelem jeho výměny,

modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti, včetně jeho odstranění v rozsahu GP č. 1374-

125/2016

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

Katastrální úřad pro hlavní měsLo Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 31.05.2022 08:29:00

Okres: CZ0100 Hlavní město Praha Obec: 554782 Praha

Cat.území: 720984 Písnice List vlastnictví: 1152

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Oprávnění pro

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu

Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500/44, Michle,

14000 Praha 4, RČ/IČO: 27403505

Povinnost k

Parcela: 981/12

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene — úplatná ze dne 01.09.2017. Právní účinky

zápisu k okamžiku 21.09.2017 14:38:04. Zápis proveden dne 13.10.2017.

V—68240/2017—101

Pořadí k 21.09.2017 14:38

0 Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru

služebnost inženýrské sítě

právo umístění vodního díla

právo vstupu a vjezdu za účelem kontroly, údržby, provozování, oprav a stavebních úprav

dle čl. III. smlouvy, v rozsahu dle GP č. 1385-6/2017

Povinnost k

Parcela: 981/12

Listina Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 23.01.2018. Právní

účinky zápisu k okamžiku 24.01.2018 15:08:19. Zápis proveden dne 20.03.2018.

V-5148/2018-101

Pořadí k 24.01.2018 15:08

0 Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru

služebnost strpět umístění stavby veřejného osvětlení a právo vstupu a vjezdu za účelem

provádění údržby, oprav a odstraňování havárií dle čl. II smlouvy v rozsahu GP č. 1381-

1/2017.

Povinnost k

Parcela: 981/12

Listina Jednostranné právní jednání o zřízení služebnosti ze dne 30.04.2018. Právní

účinky zápisu k okamžiku 02.05.2018 15:27:12. Zápis proveden dne 28.05.2018.

V—29880/2018-101

Pořadí k 02.05.2018 15:27

) Poznámky a další obdobné údaje — Bez zápisu

’lomby a upozornění — Bez zápisu

L Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

„istina

0 Smlouva kupní ze dne 06.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.01.2008.

V-1683/2008—101

Pro: Luna Property, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 RČ/IČO: 27929965

0 Smlouva kupní ze dne 06.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.01.2008.

V—1687/2008—101

Pro: Luna Property, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 RČ/IČO: 27929965

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

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Kazastrální pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 31.05.2022 08:29:00

Okres: CZOlOO Hlavní město Praha Obec: 554782 Praha

:at.území: 720984 Písnice List vlastnictví: 1152

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

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

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

atastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

yhotovil: vyhotoveno: 31.05.2022 08:57:40

eský úřad zeměměřický a katastrální — SCD

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

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
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