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ZAPIS
sepsanÝ poclle $ 57 odst'

v právniclr vztar'ích

5

zák. č' z|q/?Qaa Sb' o nrajetktr Českérepubliky a je.iínr wsttlpcvállí

rnezi příspěvkovot.t organizací Praž.skélázně hl.m. Prahy. }{loubětínská 80' Praha 9
Zastollpťnou ředitelcnr organizace p..Iířím Hronftem
ICO: 000 632 9l

ltlále předáva.iícl
(l

-

{.-eskou reprrblikorr
Minister.:tvet.n financi se sidlenr Letenská
00006947.
zast' patrí.lt-IDr. Sy|votr D u š k o v o u. ředitelkor'r odboru 22
iilále přeiímající/

l5. l18

l{). Praha

l.

I(-](}

Konstatrrje se. Že furrkce zakladaÍele předávajícfiro tj.příspěr'kové organizace Pražskél:izně
hl.m. Pralry. byla podle zvláštních právnÍch předpisů přenesena na z-astrrpite|stvo hl.m.Prahy.
titto organizace ke dni 01.01.2001 dosud nezanikla.
Na listu vlastnictví 99 obec Praha. katastrální úzenríLhotka je ir Katastrálníhrr úřadu Praha .*
mčsto zapsán nemovitý majetek ve vlastnictví Ceské republiky" v právr.r |r*spodaření PraŽské
lťrzně hl'rn. Prahy. }iloubětínská 80. Praha 9. tČo s006329l.

a

jejím v.vstupování
Poc{le $ 57 odst. 5 zák. č, 219naa0 Sb.. o majetku Českérepubliky
r,právních vz,tazích právo hospodďení PraŽských láaní' dnem 0t.01,2001 a"a n i k lp. ,fyto
nemovitosti ve vlastnictví státu' jsou majetkem podle $ i s písm'
cit' zákona. Ministerstvo
|rnarrcíje potlle $ 1 1 odst. 4 písm' a) příslušnou organizační složkclu státu hospodařit s tímto
rnajetkem a pociá Katastrálnímu úřadu Praha-město o h 1á.š e n
kzťrpisu příslušnosti
iVíinisterstva financí hospodďit s tínrto majetkem.

b

í

línttei_zápisem sg předává nÍžeuypdený nemoyid majelek. zapsaný-na Jistu-ylastnictví 99 o-bec

ťraba*kalaolrabr-gzeníJholka

Pareclrríčíslo

Výměra

14(}1133
3.í
l40i l35
6.5
66
67
l40/B'l
|4(}l|02
| 4al114
l 4()l,l l 5

471
129
67
13 028
92a
8 520
4 q25
]8
85
67

l:t(}i l

m2

Druh pozemku - způsob v,vuŽití
zastavěná ploclra - občarrská vvbavenels|
zastavěná plocha . občanská vvbavenost
zastavěná plocha. občanská vybavenost
ostatní p|ocha - koupaliŠtě
os{atní plocha - nep|orJná

vodnípbcha - vot|ní nádrŽ

Lrrnčiír

ostatní plocha . koupaliště
ostatní plocha . staveniště
zastavěná plocha lrez stavbrv
.z,astavěná p|ocha
bez stirvbv

''

-'t

-

Ziivěrem se kclnstattrje. že s ryše trve<lenými pozemky nesouviseji z'ávaz.ky pře<Jávajícího
t'j.organízace PraŽské lázně hi'm. Prahy. které by podle $ 57 cit- zákona přešly na stát. Práva
k přetlávanému nem6vitému majetku nejsou mezi předávajicím a přejímajícírnsporná ani
pochybná'

V Praze
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přejímající:
PraŽské lázně lrl.m. Prahy

zast' Jřim ř{roníkem
ředitelem organizace

ČR. Ministerstvo

Íinanci

zast. JL]Dr. Sylvou D u šk $ v o u
ředitelkou orjbonr 22

