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Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:

 

  

 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o uznání a narovnání práva vlastnického

knemovitosti parc. č. 1159/20 Vk.ú. Libuš o výměře 11 m2, druh

pozemku ostatní plocha — ostatní komunikace, obec hl. m. Praha s manželi

Natašou a Jiřím Štočkovými, oba bytem—

2. poveruje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dohody, která je

nedílnou součástí tohoto usnesení.
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Dohoda o uznání a narovnání

práva vlastnického k nemovitosti

Městská část Praha-Libuš,

IČ: 00231142,

Sídlem: Libušská 35, Libuš, 142 00 Praha 4

zastoupena starostou Mgr. Jiřím Koubkem

(účastník č. 1)

a

Manželé SJM

Jiří Štoček

 

a asa OC 0V3

(účast_.

 

---------------------------Shora uvedení účastníci uzavřeli dnešního dne následující---------------------------

-----------------------dohodu o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti------------------------

Za prvé: Předmětem této dohody 0 uznání a narovnání vlastnického práva je vypořádání vlastnických

vztahů k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Praze, a to k pozemku

parc. č. KN 1159/20 o celkové výměře 11 m2 — (ostatní plocha - ostatní komunikace), evidovaný na

LV č. 2255 pro katastrální území Libuš, obec Praha s duplicitním zápisem vlastnictví.------------------

Za druhé: Na základě a v souladu se zákonem č.172/199ISb., bylo zapsáno právo vlastnické ve

prospěch Hlavního města Prahy - svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Městské části Praha—

Libuš, Libušská 35, Libuš, 142 00 Praha 4, k pozemku parc. č. KN 1159/4 původně parc.č. EN 1159 —

(evidence nemovitostí) z jehož části byl oddělen předmětný pozemek parc. č. KN 1159/20 o celkové

výměře 11 m2 — (ostatní plocha - ostatní komunikace), pro katastrální území Libuš, obec Praha.---------

Za třetí: Na základě Dohody o zřízení práva osobního užívání RH 63/1976 (pol.v.z. 77/1976), bylo

evidováno vlastnické právo ve prospěch účastníka č.2 k pozemku parc. č. EN 842/8 — (evidence

nemovitostí) jehož částí byl i díl pozemku parc.č. EN 1159 následně identifikovaný jako m.j.

pozemek parc. č. KN 1159/20 o celkové výměře 11 m2 — (ostatní plocha - ostatní komunikace)

v současnosti evidovaný na LV č. 2254 pro katastrální území Libuš, obec Praha.--------------------------

Za čtvrté: Účastník č. 1 timto prohlašuje, že si je vědom, že on ani jeho právní předchůdce od roku

1976 své právo vlastnické nevykonával, protože je předmětný pozemek zahrnut (oplocen) vrámci

nemovitosti a v hranicích odpovídajících pozemku ke kterému právní předchůdce účastníka č.1 (MNV

Praha 4 - Libuš) zřídil právo osobního užívání ve prospěch účastníka č. 2 (Právo osobního užívání

pozemku, které trvalo ke dni nabytí účinnosti zákona č. 509/1991 Sb., se změnilo k 1. 1. 1992 na

vlastnictví fyzické osoby). Patrně chybou v zobrazeni a vevidenci katastru a předtím evidence

nemovitostí nebyl původní pozemek parc. č. EN 842/8 řádně zakreslen v operátu EN a Následně KN

to napravila až vroce 2016 provedená identifikace Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,

katastrální pracoviště Praha, formou neměřického záznamu c. 1663 s následným vznikem mj.

předmětné parcely č. KN 1159/20 a zápisem duplicitního vlastnictví. 



Za páté : Účastníci této dohody o narovnání činí nesporným, že je potřeba vyřešit práva mezi nimi

sporná, resp. pochybná, tak, aby V katastru nemovitostí mohl být vyznačen jednoznačný právní stav

k nemovitosti. 

Za šesté: Účastníci této dohody prohlašují, že právo vlastnické ze strany účastníka č.1 tak, jak je

evidované na LV č. 2255 k pozemku parc. č. KN 1159/20 vkatastrálním území Libuš, neodpovídá

skutečnému právnímu stavu, neboť V operátu evidence nemovitostí došlo oddělení části původního

pozemku parc.č. EN 1159 a jeho sloučení do parcely par.č. EN 842/8 u které bylo následně zřízeno

právo osobního užívání ve prospěch účastníka č. 2, trvající i ke dni nabyt1 ucinnosti zákona č.

509/1991 Sb., a které se ke dni 1.1. 1992 změnilo na vlastnictví fyzických osob.---------------------------

Za sedmé: Aby účastníci této dohody o narovnání napravili sporná práva vlastnická k výše popsané

nemozvitosti, prohlašují že nezpochybňujívlastnické právo, k pozemku parc.cč.KN 1159/20 o výměře

11 m2 ve prospěch manželů (SJM) Jiřiho Štočka a Nataši Štočkové, oba trvale bytem Na šejdru 632/5,

Libuš, 14200 Praha 4. 

Za osmé: Účastník č.1 nebude duplicitní vlastnictví k uvedenému pozemku řešit formou žaloby na

určení vlastnictví, neboť nemá námitek a nezpochybňuje, že pozemek parc. č. KN 1159/20, evidovaný

na LVc. 2255 pro katastrální území Libuš, obec Praha je ve vlastnictví manželů (SJM) Jiřího Štočka

a Nataši Št0čkové, oba trvale bytem_.............................

Za deváté: Účastník č. 2 ujišťuje účastníka č. 1 a garantuje mu, že přebírá plnou odpovědnost za

předmětný pozemek a veškerá práva či nároky s ním spojená tak jsou k datu podpisu této dohody a pro

případ, že by v budoucnu by1y vůči účastníkuc 1 vzneseny jakoukoliv třetí osobou jakékoliv finanční

či faktické nároky, zavazuje se takové nároky v plném rozsahu vyrovnat a vyřešit bez účasti účastníka

č. 1. Toto se netýká závazků, které sjednal účastník č.1. 

Za desáté: Účastník č.2 výslovně prohlašuje, že uzavřením této dohody (respektive opravou

nesprávného údaje v katastru nemovitostí) jsou jeho práva zcela narovnána a nemá vůči účastníku č.1

žádných nároků, žádné náklady mu nevznikly a pokud by se tak stalo ad futurum výslovně se jich

zříká.
 

Za2jedenácté: Mezi účastníky tímto nejsou práva k pozemku parc. č KN 1159/20 o celkové výměře 11

— (ostatni plocha- ostatní komunikace), evidovaný na LV č. 2255 pro katastrální území Libuš, obec

Praha sporná ani pochybná. 

V Praze dne : .............

..................................................................

Městská část Praha—Libuš Nataša Štočková

(starosta Mgr. Jiří Koubek)


