DOHODA O NAROVNÁNÍ

ání duplicitního vlastnictví k nemovitostem
BUDOUCÍ VÝLUČNÝ VLASTNÍK:
Mestská část Praha 10
IČ:
000 63 941
se sídlem:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Ing. Milanem Richterem, starostou
jednající:
k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein, vedoucí OMP
(dále jen MC)
OPRÁVNĚNÝ 1:

r.č.:
bytem:
(dále jen oprávněný 1)

OPRÁVNĚNÝ 2:
r.č.:
bytem:
(dále jen oprávněný 2)
OPRÁVNĚNÝ 3:

r.č.:
bytem:
(dále jen oprávněný 3)
(oprávněný 1-3 dále společnějen oprávnění)
Oprávnění 1 a 2 dále pro realizaci této Dohody za základě speciální plné moci ve smyslu
článku 3 odst. 1.4 Dohody zastoupeni společným zástupcem
oprávněným 3

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu § 585 a násl. občanského zákoníku
následující

Dohodu o narovnání:

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Duplicitní vlastnictví na LV č. 11295
Oprávněný 1 a oprávněný 2 jsou duplicitními vlastníky (každý z nich se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 'Z z celku) následujících nemovitostí - pozemků:
1.1.1. pozemek parc.č. 2794/31 o výměře 617 m2, ostatní plocha
1.1.2. pozemek parc.č. 2794/32 o výměře 250 m2, ostatní plocha
1.1.3. pozemek parc.č. 2794/33 o výměře 250 m2, ostatní plocha
1.1.4. pozemek parc.č. 2794/34 o výměře 125 m2, ostatní plocha
1.1.5. pozemek parc.č. 2794/54 o výměře 156 m2, ostatní plocha
1.1.6. pozemek parc.č. 2794/56 o výměře 155 m2, ostatní plocha
1.1.7. pozemek parc.č. 2794/58 o výměře 157 m2, ostatní plocha

1.1.8. pozemek parc.č. 2794/60 o výměře 157 m2, ostatní plocha
1.1.9. pozemek parc.č. 2794/62 o výměře 158 m2, ostatní plocha
1.1.10. pozemek parc.č. 2798/52 o výměře 225 m2, ostatní plocha
1.1.11. pozemek parc.č. 2798/53 o výměře 213 m2, ostatní plocha
1.1.12. pozemek parc.č. 2798/54 o výměře 213 m2, ostatní plocha
1.1.13. pozemek parc.č. 2798/55 o výměře 213 m2, ostatní plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 11295 vedeným pro obec Praha, k.ú.
Strašnice Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, k.p. Praha - duplicitním vlastníkem výše
uvedených pozemků je rovněž Hlavní město Praha, IČ: 00064581 se sídlem Mariánské
náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 (dále jen HMP), a to k celku, přičemž HMP svěřila správu
výše uvedených nemovitostí MČ (dále jen pozemky 1). Účastníci této Dohody potvrzují,
že výše popsaný stav odpovídá ke dni uzavření této Dohody stavu zápisů pozemků 1
v katastru nemovitostí.
Oprávnění prohlašují, že ohledně pozemků 1 nezahájili (žádný z nich) na straně žalobců žádné
soudní řízení, týkající se vlastnického práva kpozemkům 1 (tj. žádné takové soudní řízení ke dni
uzavření této dohody neprobíhá) a ani se žádného takového soudního sporu neúčastní v postavení
vedlejšího účastníka. S ohledem na uzavření této dohody prohlašují, že ani do budoucna žádný
takový soudní spor, který by se týkal pozemků 1 (kteréhokoliv z nich), nevyvolají. Oprávnění se
dále, zavazují, že vezmou zpět veškeré nároky týkající se pozemků 1 vznesené u Pozemkového
úřadu CR.
1.2. Duplicitní vlastnictví na LV č. 11297
Oprávněný 1 a oprávněný 2 jsou dále duplicitními vlastníky (každý z nich se
spoluvlastnickým podílem o velikosti V2 z celku) následujících nemovitostí - pozemků:
1.2.1. pozemek parc.č. 2794/1 o výměře 7245 m2, ostatní plocha
1.2.2. pozemek parc.č. 2794/30 o výměře 3490 m2, ostatní plocha
1.2.3. pozemek parc.č. 2794/68 o výměře 4573 m2, zastavěná plocha a nádvoří
1.2.4. pozemek parc.č. 2794/69 o výměře 8271 m2, ostatní plocha
1.2.5. pozemek parc.č. 2794/70 o výměře 375 m2, zastavěná plocha a nádvoří
1.2.6. pozemek parc.č. 2794/470 o výměře 2623 m2, ostatní plocha
1.2.7. pozemek parc.č. 2796/46 o výměře 5374 m2, ostatní plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 11297 vedeným pro obec Praha, k.ú.
Strašnice Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, k.p. Praha - duplicitním vlastníkem výše
uvedených pozemků je rovněž HMP, a to k celku, přičemž HMP svěřila správu výše
uvedených nemovitostí MČ (dále jen pozemky 2). Účastníci této Dohody potvrzují, že
výše popsaný stav odpovídá ke dni uzavření této Dohody stavu zápisů pozemků 2
v katastru nemovitostí.
Oprávnění prohlašují, že ohledně pozemků 2 nezahájili (žádný z nich) na straně žalobců žádné
soudní řízení, týkající se vlastnického práva k pozemkům 2 (tj. žádné takové soudní řízení ke dni
uzavření této dohody neprobíhá) a ani se žádného takového soudního sporu neúčastní v postavení
vedlejšího účastníka. S ohledem na uzavření této dohody prohlašují, že ani do budoucna žádný
takový soudní spor, který by se týkal pozemků 2 (kteréhokoliv z nich), nevyvolají. Oprávnění se
dále zavazují, že vezmou zpět veškeré nároky týkající se pozemků 2 vznesené u Pozemkového
úřadu CR.
1.3. Duplicitní vlastnictví na LV č. 11310
Oprávněný 1, oprávněný 2 a oprávněný 3 jsou duplicitními vlastníky (oprávněný 1 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti V2 z celku, oprávněný 2 spolu s oprávněným 3 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti % z celku pro každého z nich) následujících
nemovitostí - pozemků:
1.3.1. pozemek parc.č. 2798/51 o výměře 2152 m2, ostatní plocha
1.3.2. pozemek parc.č. 2798/434 o výměře 331 m2, ostatní plocha
1.3.3. pozemek parc.č. 2798/435 o výměře 1123 m2, zastavěná plocha a nádvoří
1.3.4. pozemek parc.č. 2798/436 o výměře 1061 m2, ostatní plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 11310 vedeným pro obec Praha, k.ú.
Strašnice Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, k.p. Praha - duplicitním vlastníkem výše
uvedených pozemků je rovněž HMP, a to k celku, přičemž HMP svěřila správu výše
uvedených nemovitostí MČ (dále jen pozemky 3). Účastníci této Dohody potvrzují, že
výše popsaný stav odpovídá ke dni uzavření této Dohody stavu zápisů pozemků 3
v katastru nemovitostí.
Oprávnění prohlašují, že ohledně pozemků 3 nezahájili (žádný z nich) na straně žalobců žádné
soudní řízení, týkající se vlastnického práva k pozemkům 3 (tj. žádné takové soudní řízení ke dni
uzavření této dohody neprobíhá) a ani se žádného takového soudního sporu neúčastní v postavení
vedlejšího účastníka. S ohledem na uzavření této dohody prohlašují, že ani do budoucna žádný
takový soudní spor který by se týkal pozemků 3 (kteréhokoliv z nich), nevyvolají. Oprávnění se
dále zavazují, že vezmou zpět veškeré nároky týkající se pozemků 3 vznesené u Pozemkového
úřadu ČR.
1.4. Zrušení a vypořádání duplicity vlastnictví
Jelikož účastníci této Dohody mají zájem na vypořádání duplicity vlastnictví
k pozemkům 1 až 3 způsobem, na základě kterého dojde ke zrušení duplicitního
vlastnického práva k pozemkům 1 až 3 ve vztahu k oprávněným a násl. výmazu tohoto
duplicitního vlastnického práva z katastru nemovitostí s tím, že nadále bude výlučným
vlastníkem pozemků 1 až 3 HMP, dohodli se účastníci na uzavření této Dohody, která
upravuje vzájemná práva a povinnosti jejich účastníků za účelem dosažení účelu této
Dohody.

2. PŘEDMĚT DOHODY
2.1. V zájmu smírného vyřešení celé věci se MČ na straně jedné a oprávnění na straně druhé
dohodli na narovnání veškerých vzájemných vztahů ve smyslu § 587 občanského
zákoníku, které existují ke dni uzavření této dohody a které souvisejí s pozemky 1 až 3
uvedenými v této Dohodě.

2.2. MČ a oprávnění se dohodli na tom, že MČ uhradí ve prospěch oprávněných způsobem a
v poměru upraveným dle článku 3. této Dohody jednorázovou částku ve výši
40,863.800,-- Kč (slovy: čtyřicetmilionůosmsetšedesáttřitisíceosmsetkorunčeských),
tj. ’/2 (jednu polovinu) hodnoty pozemků 1 až 3 tak jako byla stanovena posudkem
znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem Truhlářská 3/1108, 110 00 Praha
1, znaleckého ústavu v oboru ekonomika a stavebnictví, oceňování nemovitostí a staveb
ve znaleckém posudku č. N41157/11 ze dne 22.11.2011, který mají smluvní strany
k dispozici a oprávnění oproti tomu poskytnou MČ jednostranné prohlášení učiněné
v souladu s podmínkami § 45 odst. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhlášky (s
úředně ověřenými podpisy), které bude podkladem pro výmaz duplicity vlastnického
práva k pozemkům 1 až 3 v katastru nemovitostí a v důsledku kterého bude jako výlučný
vlastník pozemků 1 až 3 nadále v katastru nemovitostí vedeno HMP (dále jen
prohlášení), a současně splní další povinnosti uvedené v tomto článku Dohody.
2.3. Oprávnění v souvislosti s uzavřením této Dohody závazně a neodvolatelně prohlašují, že
ve vztahu k pozemkům 1 až 3:
2.3.1. nezřídili a nezřídí samostatně ani společně žádná nájemní práva, předkupní práva,
věcná břemena, zástavní práva či jiná užívací či zajišťovací práva knim, že dle
jejich vědomí neexistují žádné smlouvy ani jednostranné (podmíněné či
nepodmíněné) právní úkony, které by výše uvedená či jakákoliv jiná právní
zatížení ve vztahu k pozemkům 1 až 3 (kterékoliv jejich části) mohla způsobit;
2.3.2. bezodkladně zajistí ukončení veškerých soudních řízení týkajících se pozemků 1
až 3 (kterýchkoliv z nich) bez ohledu na označení takových žalob, kde oprávnění
(kterýkoliv z nich) vystupuje na straně žalobce, tj. v souladu s podmínkami této

Dohody zajistí pravomocné zastavení veškerých výše uvedených soudních sporů
způsobem, že v rozsahu svého účastenství na nich vezmou své žaloby zcela zpět a
současně se nebudou vůči MČ ani HMP domáhat přiznání jakýchkoliv náhrad
řízení bez ohledu na stav těchto řízení, což výslovně uvedenou v příslušných
návrzích na zastavení řízení a i pro případ, že by jim byly příslušným soudem
jakékoliv náhrady řízení přiznány, nebudou se jich vůči MČ ani HMP domáhat, a
dále se zavazují, že do budoucna nebudou žádné žaloby (vč. předběžných
opatření) týkající se pozemků 1 až 3 (bez ohledu na označení takových žalob)
podávat ani se po MČ a/nebo HMP žádných plnění (majetkových ani
nemajetkových) domáhat a žádné případné nároky (pohledávky) mající původ
v pozemcích 1 až 3 jakkoliv postupovat či snimi jinak nakládat. Účastníci této
Dohody shodně prohlašují, že povinnosti podle tohoto odst. a článku Dohody ve
smyslu § 587 občanského zákoníku vztahují na veškeré soudní spory, týkající se
pozemků 1 až 3 (kteréhokoliv z nich). O zpětvzetí veškerých žalob oprávnění MČ
bezodkladně vyrozumí a zašlou jí kopii takového zpětvzetí. MČ poskytne
oprávněným součinnost k zajištění zastavení příslušných soudních řízení (svůj
souhlas);
2.3.3. bezodkladně splní své závazky dle článku 1 Dohody, spočívající ve zpětvzetí
všech nároků a návrhů týkajících se pozemků 1 až 3 ve vztahu k Pozemkovému
úřadu ČR (případně jakýmkoliv jiným orgánům a organizacím, u kterých byly
takové nároky nebo návrhy uplatněny) tak, aby byl dosažen účel této Dohody.

2.4. Účastníci této Dohody se dohodli na tom, že poskytnutím finančního plnění podle článku
3. této Dohody za podmínek tam uvedených dojde na straně MČ (a současně i ve vztahu
k HMP) k uspokojení veškerých práv, závazků a nároků vztahujících se k pozemkům 1 až
3 vůči oprávněným 1 až 3, majících původ v jakékoliv právní skutečnosti vzniklé
z jakéhokoliv právního důvodu kdykoliv před uzavřením této Dohody. Smluvní strany
současně prohlašují, že ke dni uzavření Dohody mezi nimi neexistují žádná jiná vzájemná
práva a povinnosti mající povahu v jakékoliv právní skutečnosti, které by mohly být
příčinou jakéhokoliv sporu mezi nimi (a pro případ, že by snad existovaly, se tato dohoda
a narovnání podle ní uskutečněné ve smyslu § 587 občanského zákoníku vztahuje i na
jakékoliv takové jiné vztahy, resp. účastníci se takových nároků výslovně vzájemně vůči
sobě vzdávají ve smyslu § 574 občanského zákoníku) a žádný takový spor tedy nemůže
být ani do budoucna vyvolán.

3. ÚHRADA A VYPLACENÍ ÚPLATY
Účastníci této Dohody se zavazují v termínu do 15 dnů ode dne uzavření této Dohody uzavřít
smlouvu o notářské úschově (svěřeneckou smlouvu) s notářem panem JUDr. Martinem
Foukalem, notářem se sídlem notářské kanceláře na adrese Praha 4, Michelská 12/22, na
jejímž základě složí MČ do notářské úschovy částku ve výši 40,863.800,-- Kč (slovy: čtyřicet
milionůosmsetšedesáttřitisíceosmsetkorunčeských) a pověřený notář následně tuto částku
vyplatí ve prospěch oprávněných způsobem uvedeným níže. Účastníci této Dohody dohodli
následující základní schéma pro poskytnutí depozita a jeho výplatu:
3.1. MČ převede na příslušný depozitní účet notářské úschovy částku dle odst. 1 do 14 dnů
ode dne uzavření smlouvy o notářské úschově, čímž budou její finanční závazky z této
Dohody vůči oprávněným splněny; oprávnění se zavazují zahájit kroky ke splnění
podmínek podle odst. 3.2. tohoto článku Dohody bezodkladně po uzavření smlouvy o
notářské úschově - prohlášení podle článku 2. odst. 2.2. Dohody doručí notáři ve lhůtě 10
dnů ode dne uzavření smlouvy o notářské úschově. Oprávněný 1 a 2 dnešního dne udělují
oprávněnému 3 zvláštní plnou moc k dalším úkonům při realizaci této Dohody ve smyslu
odst. 3.4. tohoto článku Dohody,

3.2. Podmínkami pro výplatu finančních prostředků z depozitního účtu notářem ve prospěch
účtu oprávněného 3 je splnění všech níže uvedených kumulativních podmínek (poslední
z nich):
3.2.1. předložení dvou ověřených kopií prohlášení podle článku 2. odst. 2.2. Dohody ve
znění VZORu jak je uvedeno v příloze č. 1 této Dohody (oprávnění však mohou
na vlastní odpovědnost text oznámení změnit, ledaže by provedenou změnou
prohlášení nesplňovalo požadavky stanovené přísl. katastrální vyhláškou), ze
kterých bude zřejmé, že originály prohlášení obsahovaly úředně ověřené podpisy
oprávněných a že prohlášení byla přijata podatelnou příslušného katastrálního
úřadu ke zpracování; originály prohlášení zašlou oprávnění přísl. katastrálnímu
úřadu za účelem splnění podmínky sub. níže,
3.2.2. předložení výpisů z katastru nemovitostí (LV č. 11310, č. 11297, č. 11295, resp.
případně jiných výpisů týkajících se zápisu pozemků 1 až 3 v katastru
nemovitostí); kde bude jako výlučný vlastník pozemků 1 až 3 uvedeno HMP.
3.3. Pověřený notář následně (do 5ti prac, dnů) provede výplatu depozita ve prospěch účtu
oprávněného 3, a to tak, že oprávněný 3 obdrží celou výši depozita, tj. částku ve výši
40,863.800,— Kč (slovy: čtyřicetmilionůosmsetšedesáttřitisíceosmsetkorunčeských) na
účet č.
, vedený u

3.4. Oprávněná 1,
a oprávněná 2,
jako
zmocnitelé, tímto udělují
, oprávněnému 3 jako zmocněnci,
zvláštní plnou moc, na základě které je
zmocněn činit v jejich
zastoupení veškeré právní úkony související s realizací této Dohody, zejména podepsat za
zmocnitele smlouvu o notářské úschově ve smyslu prvního odstavce tohoto článku
Dohody a činit další úkony za zmocnitele dle smlouvy o notářské úschově, zastupovat
zmocnitele v řízení před příslušným katastrálním úřadem k zajištění nastání podmínek
pro výplatu depozita ve smyslu odst. 3.2 tohoto článku Dohody, přijímat za zmocnitele
plnění dle odst. 3.3 tohoto článku Dohody a zastupovat zmocnitele ve všech dalších
jednáních a úkonech souvisejících s realizací této Dohody, včetně komunikace s notářem
a MČ, s výjimkou podpisu prohlášení dle přílohy č. 1 Dohody.
3.5. Účastníci této Dohody se zavazují respektovat výše uvedené základní schemata smlouvy
o notářské úschově respektovat a smlouvu o notářské úschově obsahující výše uvedené
podmínky bezodkladně uzavřít. Účastníci této Dohody se zavazují respektovat další
obvyklá ustanovení smlouvy o notářské úschově tak, jak tato ustanovení budou
formulovány příslušným notářem a nebudou činit ničeho, co by vedlo ke zmaření
uzavření smlouvy o notářské úschově.
3.6. Účastníci této Dohody se dále dohodli na tom, že náklady notářské úschovy uhradí MČ.
4. TRVÁNÍ DOHODY A SANKCE

4.1. Tato Dohoda je platná a účinná dnem jejího podpisu ze strany všech účastníků.

4.2. Tuto Dohodu lze ukončit pouze následujícími způsoby:
4.2.1. Písemnou dohodou všech jejich účastníků;
4.2.2. Odstoupením ze strany MČ pro případ, že:
> oprávnění budou v prodlení s uzavřením smlouvy o notářské úschově po
dobu delší než 15 dnů, nebo
> podmínky pro výplatu finančních prostředků nebudou v důsledku prodlení
kteréhokoliv z oprávněných splněny ani v termínu do 60 dnů ode dne
uzavření této Dohody; právo odstoupit od Dohody nevzniká, je-li prodlení
na straně třetí osoby, zejména příslušného katastrálního úřadu, nebo

> ukáže-li se, že kterékoliv z prohlášení oprávněných podle článku 2. odst.
2.3. této Dohody je neúplné, nesprávné nebo nepravdivé.
4.2.3. Odstoupením ze strany všech oprávněných pro případ, že MČ bude v prodlení se
splněním svého závazku podle článku 3. odst. 3.1. Dohody po dobu delší než 15
dnů.
4.3. Odstoupení musí být provedeno písemně, musí být podepsáno příslušným účastníkem
této Dohody, tj. buď MČ, činí-li jej MČ, anebo všemi oprávněnými, činí-li jej oprávnění,
dále musí obsahovat označení důvodu odstoupení, který musí prokazatelně existovat
(jinak je odstoupení neplatné) a je účinné okamžikem jeho doručení opačné smluvní
straně, přičemž vůči notáři je účinné okamžikem jeho doručení notáři.
4.4. Pro případ prodlení kteréhokoliv oprávněného s uzavřením smlouvy o notářské úschově
po dobu delší než 15 dnů a/nebo pro případ prodlení oprávněných s předložením všech
dokumentů podle článku 3. odst. 3.1. Dohody po dobu delší než 10 dnů, je MČ oprávněna
domáhat se po oprávněném 3 zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,— Kč za každý den
prodlení. Pro případ, že se ukáže být kterékoliv prohlášení oprávněných podle článku 2.
odst. 2.3. nebo 2.4. této Dohody jako neúplné, nesprávné nebo nepravdivé, je MČ (bez
ohledu na to, zda současně využije právo od této Dohody odstoupit) oprávněna domáhat
se po oprávněném, který způsobil porušení příslušného prohlášení (v případě porušení ze
strany více nebo všech oprávněných, po kterémkoliv z těch, kteří se porušení dopustili)
zjednání nápravy v podobě odstranění případu porušení v přiměřené lhůtě, která však
v žádném případě nebude delší než 30 dnů s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě
prokázáno odstranění případu porušení, je MČ oprávněna dále se domáhat po
oprávněném, který způsobil porušení příslušného prohlášení (v případě porušení ze strany
více nebo všech oprávněných, po kterémkoliv z těch, kteří se porušení dopustili),
zaplacení smluvní pokuty ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) za
každý případ takového porušení, nejvýše však v součtu ve výši 40,000.000,- Kč (slovy:
čtyřicetmilionůkorunčeských); právo na náhradu škody ve výši převyšující uhrazenou
smluvní pokutu tím zůstává nedotčeno. Každý z oprávněných prohlašuje, že vyvine
veškeré úsilí k tomu, aby případ porušení prohlášení byl ve stanovené lhůtě odstraněn
s tím, že nestane-li se tak a oprávněný za takové porušení odpovídá, uhradí MČ
stanovenou smluvní pokutu, kterou považuje s ohledem na legitimní očekávání MČ za
přiměřenou a spravedlivou.
4.5. Pro případ prodlení MČ s uzavřením smlouvy o notářské úschově po dobu delší než 15
dnů a/nebo pro případ prodlení MČ se splněním svého závazku podle článku 3. odst. 3.1.
Dohody po dobu delší než 10 dnů jsou oprávnění (každý z nich) oprávněni požadovat po
MČ zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení ohledně
každého z obou uvedených případů prodlení; právo na náhradu škody ve výši převyšující
uhrazenou smluvní pokutu tím zůstává nedotčeno.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Veškeré informace týkající se této Dohody jsou považovány za důvěrné a žádný
z účastníků není oprávněn její obsah sdělovat jakékoliv třetí osobě, ledaže má právní
povinnost tak učinit. Ujednání podle předchozí věty se nevztahuje k notáři zajišťujícím
realizaci notářské úschovy dle článku 3 této Dohody ani k právním zástupcům účastníků
Dohody.
5.2. Žádný z účastníků Dohody není oprávněn k postoupení práv a závazků z této Dohody.
Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky.
5.3. Účastníci prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla sepsána
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že nebyla uzavřena za

nápadně nevýhodných podmínek ani v tísni. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5.4. Tato Dohoda se pořizuje v 5ti výtiscích, z nichž MČ obdrží po dvou vyhotoveních a zbylí
účastníci po jednom vyhotovení.
5.5. Nedílnou součástí této Dohody je i příloha č. 1, označená jako VZOR Prohlášení podle §
§ 45 odst. 3 vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhlášky, obsahující dvě znění
Prohlášení (první znění prohlášení: oprávněný 1 a 2, druhé znění prohlášení: oprávnění 1
až 3).
V Praze dne 13. prosince 2011

OPRÁVNĚNÍ:

Městská část Praha 10
Mgr. David Ekstein
vedoucí OMP

-Oprávněný 2-

-Oprávněný 3-

Ověřovací doložka

Běžné číslo ověřovací knihy: CVj Z
Ověřuji, že:

jejichž totožnost byla zjištěna z úředních průkazů,
tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsali.
V Praze dne 13.12.2011
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