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Kupní smlouva
Číslo 2019/06098

Česká pošta, s.p.

se sídlem:

IČO:

DIČ,

zastoupena:

zapsána v obchodním rejstříku

bankovní spojení:

dále jen ,,Prodávající"

politických vězňů 909/4, 225 99 Praha l

47114983
, CZ47114983 .

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
Československá obchodní banka, a. s.,

a

obec Babylon

pod adresou:
IČO:

zastoupena:
bankovní spoj ení:

Babylon 27. 344 O l Domažlice

00572551

Pavlem Bambáskem, starostou

Česká spořitelna, a.s.

Č. ú.: 0762082399/0800

dále jen ,,Kupující"

dále jednotlivě jako ,,Smluvní strana" nebo společně jako ,,Smluvní strany" uzavírají v souladu
s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník"), tuto kupní smlouvu (dále jen ,,Smlouva").

l. Předmět Smlouvy

1.1 Česká republika je vlastníkem nemovitých věcí blíže specifikovaných v ČI. 1.2 této Smlouvy.
K těmto nemovitým věcem vykonává práva a povinnosti vlastníka prodávající, kterému
v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
,,zákon o státním podniku") přísluší právo hospodařit se svěřeným majetkem České republiky.

1.2 Prodávajícímu přísluší právo hospodařit s níže uvedenými nemovitými věcmi, nacházejícími se
v obci Babylon, katastrální území Babylon, evidovanými v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice (dále jen
,,Katastrální úřad") na listu vlastnictví č. 7.

· pozemek parč. č. 45/66 o výměře 67 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

· pozemek parč. č. 60/5 o výměře 25 m', zahrada,
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· pozemek parč. č. 135/4 o výměře 24 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

· pozemek parč. č. 45/68 o výměře 182 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace ,

· pozemek parč. č. 60/3 o výměře 228 m', ostatní plocha, jiná plocha
1.3 Geometrickým plánem č. 550-48/2018, ověřeným úředně oprávněným zeměměřičským

inženýrem Ing. Petrem Císlerem pod č. 764/2019, byl z pozemku parč. č. 45/68 oddělen
pozemek parc. č. 45/94 o výměře 15 m' a z pozemku parc. č. 60/3 byly odděleny pozemky parč.
č. 60/11 o výměře 9 m' a parc. č. 60/12 o výměře 89 m'. Geometrický plán tvoří nedílnou
součást této Smlouvy jako Příloha č. 2. Souhlas odboru výstavby a územního plánování
Městského úřadu Domažlice vydaný pod č. j. McDO 12637/201- Sz dne 18. 2. 2019 tvoří
Přílohu č. l této Smlouvy.

1.4 Předmětem koupě dle této Smlouvy jsou níže uvedené pozemky:

· pozemek parč. č. 45/66 o výměře 67 m'

· pozemek parč. č. 60/5 o výměře 25 m2

· pozemek parč. č. 135/4 o výměře 24 m'

· část pozemku — pozemkové parcely parč. č. 45/68. označenou v přiloženém
geometrickém plánu č. 550-48/2018. ověřeným úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem Ing. Petrem Císlerem pod č. 764"2019. jako pozemek - pozemková parcela
parč. č. 45/68 o yýměře 167 m'

· část pozemku - pozemkové parcely parč. č. 60/3, označenou v přiloženém
geometrickém plánu č. 550-48/2018, ověřeným úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem Ing. Petrem Císlerem pod č. 764/2019, jako pozemek - pozemková parcela
parc. č. 60/12 o výměře 89 m'

vše v k. ú. Babylon (dále společně jen ,,Předmět koupě").

1.5 Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě není určeným majetkem státu ve smyslu § 2 odst. 9
zákona o státním podniku.

1.6 Předmět koupě je popsán ve znaleckém posudku č. 2591-2 1/19 znalce Ing. Josefa Vaňka, IČO:
29084946, Doubova 534, 344 01 Domažlice, ze dne 6. 3. 2019. Kupující prohlašuje, že mu byl
tento znalecký posudek Prodávajícím poskytnut před podpisem této Smlouvy a Že se s ním
seznámil.

2. Prodej Předmětu koupě

2.1 Prodávající tímto prodává Kupujícímu Předmět koupč se všemi součástmi a příslušenstvím,

. všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími a Kupující jej tímto od něj kupuje za vzájemnědohodnutou kupní cenu uvedenou v Cl. 4. této Smlouvy, přijímá jej do svého vlastnictví a
zavazuje se včas a řádně zaplatit kupní cenu v souladu s ČI. 4. této Smlouvy.

3. Prohlášení Smluvních stran

3.1 prodávající prohlašuje, že je oprávněn s Předmětem koupě nakládat.

3.2 Prodávající dále tímto prohlašuje, že Předmět koupě není zatížen právy třetích osob, zejména
nájemním právem, a že taková práva třetím osobám před uzavřením této Smlouvy nezřídil a do
doby provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch Kupujícího nezřídí. Ustanovení bodu 3.3
tohoto ČI. 3 Smlouvy není tímto prohlášením prodávajícího dotčeno.

\
),
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3.3 Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě neváznou žádná věcná břemena vyjma věcného
břemene zřizování a provozování vedení, zapsaného k tíži pozemku parč. č. 60/3, na LV č. 7,
pro k. ú. Babylon, ke dni podpisu této Smlouvy pod č. V-l367/2012-401, a vyjma případných
věcných břemen, která vyplývají z právních předpisů.

3.4 Kupující prohlašuje, že je s právy třetích osob váznoucími na Předmětu koupě a právy a
povinnostmi z nich vyplývajícími srozuměn.

3.5 Kupující prohlašuje, že je mu znám právní stav Předmětu koupě a Že si Předmět koupč před
podepsáním této Smlouvy prohlédl a neshledal na něm žádné nedostatky či vady, na něž by
nebyl Prodávajícím upozorněn.

4. Cenová a platební ujednání
4.1 Kupní cena za převod vlastnického práva k Předmětu koupě činí 70.900,- KČ (slovy: sedmdesát

tisíc devět set korun českých) bez DPH (dále jen ,,Kupní cena"). K této částce bude
připočtena DPH v zákonné výši.

Smluvní strany se dohodly na úhradě Kupní ceny následovně:

4.1.1 Kupující uhradil celou Kupní cenu ve výši 85.789,- KČ vČetně DPH nejpozději ke dni
podpisu této Smlouvy na účet Prodávajícího č. 0002015185/0300, vedený u
Československé obchodní banky, a.s., pod variabilním symbolem 00572551, což
Prodávající podpisem této Smlouvy potvrzuje. Prodávající se zavazuje vystavit
Kupujícímu do 15 dnů od data přijetí platby daňový doklad na přijatou platbu. Ke dni
uskutečnění daňového plnění. kterým je den zápisu vlastnického práva ve prospěch
Kupujícího, vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad na Předmět koupě.

4.1.2 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu náklady spojené s prodejem Předmětu
koupě ve výši 4.630,- KČ, včetně DPH, na základě daňového dokladu, který Prodávající
vystaví nejpozději do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od uzavření této Smlouvy, a to
v termínu splatnosti 14 (slovy: Čtrnáct) dnů od data vystavení daňového dokladu na účet
Prodávajícího č. 0002015185/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pod
variabilním symbolem 00572551.

4.1.3 Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je podle zvláštního právního předpisu
Kupuj ící.

4.2 Kupuj ící nemá právo na slevu z Kupní ceny, nemá-li některý z pozemků, které jsou předmětein
koupě, výměru uvedenou v ČI. 1.4 Smlouvy.

4.3 Kupující prohlašuje, že finanční prostředky na úhradu Kupní ceny nezískal nezákonným
způsobem, nepocházejí z trestné činnosti ani nebyly získány prostřednictvím či v souvislosti

' s legalizací výnosů z trestné činnosti nebo financováním terorismu ve smyslu zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, v platném znění. Pokud by se toto prohlášení Kupujícího ukázalo jako nepravdivé, je
Prodávající oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

5. Vklad do katastru nemovitostí
5.1 Vlastnické právo k Předmětu koupě Kupující nabývá vkladem do katastru nemovitostí

s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na vklad došel příslušnému katastrálnímu úřadu.

5.2 Návrh na vklad vlastnického práva k Předmětu koupě podá Prodávající, a to nejpozději do 15
pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy, nikoli však dříve než dojde k úhradě Kupní ceny
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podle ČI. 4 bodu 4.1.1 této Smlouvy a nákladů spojených s prodejem Předmětu koupě podle ČI. 4
bodu 4.1.2 této Smlouvy. O podání návrhu na vklad vlastnického práva bude Kupujícího
informovat. · \

5.3 Správní poplatek za provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
prodávající, tím není dotčena povinnost Kupujícího k úhradě nákladů spojených s prodejem
Předmětu koupě Prodávajícímu podle ČI. 4 bodu 4.1.2 této Smlouvy.

5.4 Smluvní strany se zavazují, že pokud Katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění závad či
doplnění příloh návrhu na vklad vlastnického práva k Předmětu koupě do katastru nemovitostí,
Že tyto ve stanovené lhůtě odstraní a přílohy doplní. Bude-li přes úsilí Smluvních stran řízení o
povolení vkladu vlastnického práva Kupujícího k Předmětu koupě do katastru nemovitostí
pravomocně zastaveno, nebo Katastrální úřad pravomocně zamítne vklad vlastnického práva
Kupujícího k Předmětu koupě do katastru nemovitostí, ujednávají tímto Smluvní strany
výslovně, že do 30 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Katastrálního úřadu o zastavení
řízení nebo o zamítnutí vkladu vlastnického práva Kupujícího k Předmětu koupě do katastru
nemovitostí, uzavřou ohledně Předmětu koupě kupní smlouvu za shodnou Kupní cenu a
shodných podmínek uvedených v této Smlouvě, ve které budou odstraněny všechny vytčené
vady a nedostatky a podle ní předloží nový návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího
k Předmětu koupě do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu k zahájeni řízeni.

5.5 Pokud do 30 kalendářních dnů od právni moci rozhodnutí Katastrálního úřadu o zastaveni řízeni
nebo o zamítnutí vkladu vlastnického práva Kupujícího k Předmětu koupě do katastru
nemovitostí nebude mezi Smluvními stranami uzavřena nová kupní smlouva, kterou by se
převáděl Předmět koupě do vlastnictví Kupujícího za sjednanou Kupní cenu, sjednává se, Že tato
Smlouva se od počátku ruší a Smluvní strany jsou povinny si vrátit veškeré plnění, které si
poskytly, přičemž Prodávající je povinen zejména bezodkladně vrátit Kupujícíinu zaplacenou
Kupní cenu.

\,
\

6. Předání a převzetí Předmětu koupě

6.1 Strany této Smlouvy se dohodly, že k předáni a převzetí Předmětu koupě dojde nejpozději do 15
pracovních dnů od povolení vkladu vlastnického práva k Předmětu koupě ve prospěch
Kupujícího do katastru nemovitostí.

6.2 Smluvní strany se dále dohodly, že bez ohledu na předání a převzetí Předmětu koupě nebezpečí
škody na Předmětu koupě přejde na Kupujícího současně s nabytím vlastnického práva
k Předmětu koupě dle této Smlouvy. Ke stejnému okamžiku náleží Kupujícímu plody a užitky
Předmětu koupě.

6.3 O předání a převzetí Předmětu koupě bude Prodávajícím a Kupujícím sepsán předávací
protokol.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní
strany se dohodly, že ust. § 1793, § 2093, § 2098, § 2106 odst. l písm. a) a písm. d), § 2108 a
§ 2119 občanského zákoníku se pro tuto Smlouvu nepoužijí do té míry, do které je možné
aplikaci těchto ustanovení vyloučit dohodou Smluvních stran. prodávající a Kupuj ící na sebe
dále přebírají nebezpečí zrněny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obČanského zákoníku a
vylučují uplatnění ust. § 1765 odst. l a § 1766 občanského zákoníku na své smluvní vztahy
založené touto Smlouvou.

Strana 4 (celkem 6)



¶D)
Česká pošta

Kupní smlouva - pozemky

7.2 Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě
podepsanými v listinné podobě oběma Smluvními stranami.

7.3 Je-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné, zdánlivé, relativně neúčinné
nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost jejích
dalších ustanovení, lze-li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany
vyvinou veškeré úsilí nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem
co nejvíce podobné neplatnému, relativně neúčinnému nebo nevynutitelnému ustanovení.

7.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (slovy: třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
Smluvní strana obdrží po jednom a l (slovy: jeden) stejnopis je určen pro Katastrální úřad.

7.5 Kupující prohlašuje, že žádnou část obsahu této Smlouvy, včetně jejich příloh či jiných součástí,
nepovažuje za své obchodní tajemství či důvěrné informace. Kupující dále bere na vědomí, že
v rámci hospodaření Prodávajícího s majetkem České republiky může být obsah této Smlouvy
v odůvodněných případech zpřístupněn třetím stranám.

7.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Babylon, a to včetně všech případných
příloh a dodatků

7.7 Podpisem této Smlouvy Smluvní strany berou vzájemně na vědomí, že budou podle platných
předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Smluvních stran
uvedené v této Smlouvě, případně veškeré další údaje poskytnuté vzájemně Smluvními stranami
v souvislosti se smluvním vztahem založeným touto Smlouvou (dále jen ,,osobní údaje"), a to za
účelem splnění předmětu této Smlouvy. Smluvní strany budou osobní údaje zpracovávat na
základě právního titulu, kterým je splněni Smlouvy a pro který je jejich zpraco\án] nezbyné.
Smluvní strany budou osobní údaje zpracovávat po dobu trvání účinnosti této Smlouvy,
případně po skončení její účinnosti až do vypořádání veškerých vzájemných práv a povinností
Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy, případně po dobu delší, je-li odůvodněna dle
platných právních předpisů. Smluvní strany jsou povinny informovat obdobně fýzické osoby,

-.jej.ichž'o,sobní údaje si pro účely související se splněním této Smlouvy předávají.
Ý'pHpadě, že má k Předmětu koupě třetí osoba nájemní či jiná užívací práva, je
oprávněn ' předat osobní údaje Kupujícího této třetí osobě. Účelem takového
osobních údajů je oprávněný zájem třetí strany. Pokud s jakýmkoli zpracováním

" v tomto odstavci Kupující jako subjekt údajů nesouhlasí, má právo proti takovému
podat námitku.

Prodávající
zpracováni
uvedeným

zpracování

Kupuj ĺcĺ bere na vědomí, že další informace související se zpracováním jeho osobních údajů,
včetně práv subjektu údajů, nalezne v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování
osobních údajů dostupném na webových stánkách Prodávajícího www.ceskaposta.cz.

7.'7 Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že na tuto Smlouvu se ve smyslu ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) nevztahuje povinnost zveřejnění prostřednictvím
registru smluv dle uvedeného zákona.

7.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání
týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují,
že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé,
vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých
oprávněných osob či zástupců.

7.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
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]. Souhlas odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Domažlice č. j. McDO
12637/201- Sz ze dne 18. 2. 2019

2. Geometrický plán č. 550-48/2018

Doložka ve smyslu ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

Kupní smlouva - pozemky parc. Č. 45/66, parč. Č. 45/68, parc. Č. 60/5, parč. Č. 60/12
a parc. č. 135/4, vŠe v k. ú. Babylon ',

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:

JEDNACÍ ČÍSLO A DATUM:
Zastupitelstvo obce Babylon _
Usnesení č. .tk 'g ,, dn,c·t14" m

V /Ĺ"QUJ,,,. 20 -09- 2019 &U~,,. 28 -08- 2019

Ing. Roman Knap

generálni ředitel
Česká pošta, s.p.

avel Bambásek

starosta
obec Babylon

—

"::")

l
l
i
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SPIS. ZN.:

Č.J.:VYŘIZUjE:
TEL.:

'estský úřad Domažlice
f dbor výstavby a územního plánování

·1' náměstí Mím l, 34420 Domažlice

E-MAIL:

DATUM:

OVÚP-l949/2019
McDO-12637/2019-Sz
Szmigiel
379719111
podatelna@ mesto-domazlice.cz

18.02.2019

SDĚLENÍ

Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. l písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"). posoudil podle § 82 odst. 3 stavebního zákona
oznámení o záměru dělení pozemků, které dne 18.02.2019 podal
Česká pošta s.p., odbor Provozní činnosti Jihozápad, IČO 47114983, Solní 260/20, 301 00 Plzeň l

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení sděluje. že pro dělení pozemků parc. č. 60/3, 45/68 v
katastrálním území Babylon dle geometrického plánu č. 550-48/2018 ze dne 15.L2019 z důvodu
prMeje částí pozemů Obci Babylon - mqjetkoprávní narovnání není třeba stanovit podmínky a že
navrhovaný záměr

schvaluje

Stavební úřad vydává vyjádření místo rozhodnutí o dělení pozemků, protože:
- není důvodné stanovit podmínky pro dělení pozemků.

Ing. Ivana Sladká
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Obdrží:
L

navrhovatelé (dodejky)
l Česká pošta s.p., odbor Provozní činnosti Jihozápad, IDDS: kr7cdry

sídlo: Solní č.p. 260/20, 301 (X) Plzeň l
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Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 301016_010312 převedením z
dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož
převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy InformaČního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s Číslem 65012023 l byla systémem přenesena dne 19.02.2019 v
12:55:57. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 27.02.2019 v 10:08:57. Datová zpráva byla opatřena
elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť
yydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí.
Udaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 3F 36 7D, certifikát byl vydán PostSignum Qualified
CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční
prostředíMinisterstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka nebo pečet' byla označena
časovým razítkem. Datum a čas 19.02.2019 13:09:08, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného elektronického časového razítka 4C 4B AB, Časové razítko bylo vydáno PostSignum
Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:
Název: Město Domažlice
Adresa: náměstí Míru l, 34401 Domažlice, CZ
ID datové schránky: q25byeg
Typ uživatele: Nezjištěno
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým
podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.02.2019 v 10:09:01.
Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platnýin (dokuinent nebyl změněn) a ověřeni platnosti
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno \ učí z\ eřejněnánu seznamu Lnepla[nen!ch
certifikátů vydanému k datu 27.02.2019 09:25:49. Udaje o kvalifikovaném ekktronickán pcdpisu č. j; číslo
kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 39 21 FB, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis
byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 2, Česká
pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Ing. Ivana Sladká, vedoucí odboru výstavby a ÚP, 724,
Město Domažlice Iič 00253316]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkein.
Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 27.02.2019 v 10:09:01. Údaje o časovém razítku č.
2: datum a Čas 19.02.2019 09:50:40, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 00 AE 83 D6, časové
razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita,
a.s..
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Plzeň 1
Česká poŠta, s.p. dne 27.02.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, k anou
' , . Ďq ,

°'"'""""°.":;;'i' jjŇ'

Poznámka:

konverzi dokumentu provedla:

IIIBR
116345126-9945-190227100851

Kontrolu této doloŽ@ lze provést v centrálni evidenci doložek přLstupné u)ůsobem umožňu/lcím dálkoyý přístup nu adrese
https://www.aecllpoint.cVoyeroyacidolozk)'.
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový smv
jmem Vmm pimy Ckuh pQzéMcu OzneCem WcďY Druh pozénůaj Typ stavby pmNTm se stavem evk=e Wámfčh vzLM
pomů:u pozemku wčenf on pľechäzf z pozeNu Ůskj ELU Vgměra ční Označe
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"l) Rozcni +1 m2 vzniklý zaokrouNen(m výměr (bod 14.6 příkjhy katastrah( vyNášky) u dosavadní parcely Č.60/3

Seznán sowakúc (S-JTSK)
Čfslo boáj SouŕadNce pro zWs do KN

Y X Kód Kv. Poznámka

k.0. Baby|m (600717)
71-2 865241.72 1102169.46 4 koVk

86-18 865227.96 1102182,46 4 kcNk
329-4 865224.47 1102179.15 3
329-6 865231.31 1102172.91 3 zed
329-7 865236.57 1102167.81 3 roh
329-8 865238.14 1102166.17 3 sbtpek pbtu
329- 9 865232.80 1102160.34 3 sloupek Notu

329- 12 865231.08 1102161.89 3 roh
329-33 865209,22 1102162.18 3 plot

468- 1463 865224.86 1102179.52 4 plot
1 865226.48 1102177.96 3 obrubnfk
2 865235.16 1102169.81 3 ot)rUM)(k
3 865235.85 1102170.36 3 obrubMk
4 865237.31 1102168.99 3 obrubnřk
5 865236.37 1102168.00 3 obrubnřk
6 865239.21 1102165.22 3 obrubnck
7 865239.31 1102164.28 3 obruMk
B 865235.37 1102160.00 3 obrubnŕk

l

GEOMETHCKY PLÁN ph cwerá arm oprávnený zeeřdg inzengn stejms overi opr9 zndcg nzengr:
pro Ing. Petr Cfsler p"Mn" Ing. Petr Cisler
rozde|enľ pozemku Cmo Doložky eznamu oreché wávmgch Čř9b0 pdobcy seznem cmmmch 2169/02

zememňck9ch nzengrO 2169/02 zememerických ňzen9N

15. ledna 2019 C,,k, 764/2018 22. ledna 2019 (jm 50/2019
Nakzitosm a presnosu cdpovfdä CTávMm předpšôn lento stePoOés geomewckém Ninu v Otroricke pcxjooe ubZeren.

-v oracú
Vyhotovitel: Irena Kaufnerová MEPDS UřNj omlovwm parcel QhněřeM pecmeuického pim v Estm podobě.

ŽŔkova 101
34401 Domazhce

,,,, ,,m
Okres, Domazhce KU gro plzeňský kraj "" '
Obec, Babylon KP omažlice g 'a
k,,. ,,,m,, Babylon Libuše Hanáčíková i S Ĺ ' 1lMapový Ňst, Kdyně 6-1/22 2019.01.17 11:31:18 CET "~ b ,
Dosavlmm nasuvwn pozhncô byia mznost Q
sezrUM se v tecmj s prObCem navrhovmgch mvych mane "^%v:: Ip t,ni¢ \
kteře byty ozmceny predmm9m ľp0S0bcK

plotem, rohy, obrubníky



45/58
l

,
45/59

O

45/65
45/69

45/40

45/66

8 2.6Q 329-9
45/68

23.70

7

69:' 329-12 " — 329-33

p &)
8 %'

60/3 ·6 329-8

,g6 q:g'"'

. 71-2 ' c?OO, ;O 'b, 144

329-6 (L

60/12 é' 60/4

60/11\\,
\,\

' i"j\. 2 4
135/3 468 14& ,S'

135/1 ,>3
86-1 k""

\
247

\ ".' \ \ ....\ , ."\ '. "· l
'"\ "'·.. "'·.. ,l

\, '"-.. "\ ,'
..

.. ..... .....135/5 "\., ., ,
\ ·, \ l.\ l'\ '·.. \

..
..

l
.... ...

) .,\

...,,
\,

"\. "'--.. ,l'"

'\, ""-. l...\ ,\ "... .l
l'"\ ' ',. .l

,.
\ \ l

.,
', r\\,

'.. "\ '\ .l
r\. \\ ".... .l

\ -. '... ..'·., \.. . .l
""\ ·.. """"·... l'"

"\, "\, '\ l"

)

'""-, '·.. 'ď

...\
\

.r
. .

.. ., , \, '\ ,. \ . .... .., ,. ... .. ...
....

,,

^/^\ " ,


