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DOHODA o ZRUŠENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

umístění památného křížku - božích muk

 

]. Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČO: 00231142 DIČ:CZ 00231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné, jako z věcného břemene oprávněný, (dále jen „oprávněný“)

2. Mgr. Tereza Rajchlová (RČ:79

bytem:_4200 Praha 4
na straně druhé, jako z věcného břemene povinná, (dále jen „povinná“)

se níže uvedené ho dne dohodly takto:

1. Věcné břemeno

1.1. Na základě čl. IV. Kupní smlouvy ze dne 14.08.2019, s právními účinky zápisu k okamžiku

29.08.2019 09:34:53, bylo na pozemku parc.č. 240 v k.ú. Písnice, obec Praha, ve prospěch

oprávněného zřízeno a pod č.j. V-53 791/2019-101 do katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno

umístěnípamátného křížku — božích muk, správem vstupu za účelem údržby, oprav a přemístění,

na dobu 10 let.

1.2. Vlastnické právo povinné k pozemku parc. č. 240 V k.ú. Písnice a oprávnění z věcného

břemene oprávněného k tomuto pozemku jsou zapsány na listu vlastnictví 508 pro katastrální území

Písnice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

II. Projev vůle — zrušení věcného břemene

2.1 S ohledem na skutečnost, že památný křížek — boží muka byl V červnu 2021 z pozemku parc.

č. 240 v k.ú. Písnice již odstraněn a účel věcného břemene tak zanikl, se smluvní strany dohodly &

bezplatném zrušení věcného břemene popsaného výše V čl. 1. této dohod\'.

2.2 K zániku práva odpovídajícímu věcnému břemeni je potřebný vklad do katastru nemovitostí.

Správní poplatek za zápis do katastru nemovitostí uhradí oprávněný.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tato Dohoda je sepsána a vyhotovena ve 4 stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž jedno

vyhotovení je určeno pro příslušný katastrální úřad, jedno vyhotovení povinná a dvě vyhotovení

obdrží oprávněný.

3.2. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady městské části Praha—Libuš č.184/2021 ze

dne 2.8.2021.
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městská část Praha-Libuš


