Jednací číslo : 46 C 203/2013 - 21

USNESENÍ
Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Helenou Kolbabovou
jako samosoudcem v právní věci žalobce: Městská část Praha 10, IČ 00063941, sídlem
Vršovická 1429/68, 101 38, Praha 10, zastoupená JUDr. Karlem Codlem, advokátem se
sídlem Kounická 36/1167, 100 00, Praha 10, proti žalovanému:1. E SIDE PROPERTY
LIMITED, sídlem 1st Floor 32, Wigmore Street, London, W1U 2RP, spojené království
Velké Británie a Severního Irska, podnikající v České republice prostřednictvím
organizační složky E SIDE PROPERTY LIMITED, organizační složka v ČR, IČ
27590623, sídlem U Slavie 1540/2a, 100 00, Praha 10, 2. VINET Invest a.s., IČ 29413001,
sídlem U Slavie 1540/2a, 100 00, Praha 10, o určení vlastnického práva k nemovitostem a
o návrhu žalobkyně na vydání předběžné opatření

takto:
Soud nařizuje podle § 76 odst.1 písm.e) a f) zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního
řádu v platném znění (dále jen“o.s.ř.“) toto předběžné opatření:
I.

II.

III.

Žalovaná č.1 je povinna zdržet se právních úkonů a jednání majících vliv na
majetkovou účast žalované č.1 ve společnosti VINET Invest, a.s., IČ 29413001,
sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice, Praha 10, PSČ 100 00 (žalované č.2), zejména
jakýchkoliv dispozic, ať již úplatných či bezplatných převodů či zatížení
jakýmikoli právy třetích osob ve vztahu k 3.440 ks akcií o jmenovité hodnotě
každé jedné akcie 100.000,-Kč, představujících 100 % podíl na základním kapitálu
společnosti VINET Invest a.s., IČ 29413001, sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice,
Praha 10, PSČ 100 00.
Žalovaná č.1 je povinna do tří dnů ode dne vydání 3.440 ks akcií o jmenovité
hodnotě každé jedné akcie 100.000,-Kč, představujících 100 % podíl na základním
kapitálu společnosti VINET Invest a.s., IČ 29413001, sídlem U Slavie 1540/2a,
Vršovice, Praha 10, PSČ 100 00 z úschovy Městského soudu v Praze, do níž je
povinna je složit na základě předběžného opatření vydaného usnesením Městského
soudu v Praze, č.j. 2 Nc 1084/2013-15, anebo do tří dnů ode dne zániku povinnosti
složit akcie do úschovy dle výše uvedeného usnesení, složit výše specifikované
akcie do úschovy Obvodního soudu pro Prahu 10 a ponechat je v úschově do doby
pravomocného rozhodnutí o žalobě podané žalobkyní.
Žalovaná č.2 je povinna zdržet se právních úkonů a jednání spočívajících
v právních dispozicích (včetně jeho převodu, nebo zatížení věcným právem nebo
jiným právem třetí osoby) s následujícími nemovitostmi:
i.
budova č.p.1540 umístněná na pozemcích parc.č.1856/17 a parc.č.1856/18
(pozemek parc.č.1856/18 je přitom zapsán na LV č.1633 vlastníka
Sportovní klub Slavia Praha)
ii.
pozemek parc.č.1743/4
iii.
pozemek parc.č.1743/5
iv.
pozemek parc.č.1770/2
v.
pozemek parc.č.1854/33
vi.
pozemek parc.č.1856/15

IV.

vii.
pozemek parc.č.1856/17
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č.7576 pro
katastrální území Vršovice, obec Praha.
Žalovaná č.1 a žalovaná č.2 jsou povinny zdržet se právních úkonů a jednání
spočívajících v právních dispozicích s jejich podnikem jako celkem nebo
jakýmikoli jeho částmi, včetně jejich převodu, pronájmu, zatížení věcným právem
nebo jiným právem třetí osoby nebo ukončení jejich provozování.

Toto usnesení podle § 169 odst. 2 věta prvá o.s.ř. neobsahuje odůvodnění.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Toto usnesení je
dle § 76d písm.b) o.s.ř. vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu
ukládá povinnost. Toto předběžné opatření zanikne dle § 77 odst.1 písm.b)
o.s.ř., jestliže návrhu ve věci samé nebude vyhověno, anebo podle § 77 odst.1
písm.c) o.s.ř., jestliže bude návrhu vyhověno a uplyne patnáct dní od
vykonatelnosti rozhodnutí ve věci.
V Praze dne 12.srpna 2013
JUDr. Helena Kolbabová v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení: Radka Martincová

