
Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene
uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

Obec Psáry, zastoupená starostou Milanem Váchou
Sídlo: Pražská 137,25244 Psáry
Bankovní spojení: CS, č.ú. 23734349/0800
ICO: 00241580
jako prodávající

a

Pan
Tomáš Pavlíček, r.č.
jako kupující

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

L Vlastnictví

I. Podle listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, pracoviště Praha-západ je prodávající výhradním vlastníkem pozemků
par. č. 93/1 o výměře 329 m2 - travní porost a par.č. 577/1 o výměře 1884 m2 - zahrada
v kat, území Dolní .Jirčany, obec Psáry, okr. Praha západ.

2. Geometrickým oddělovacím plánem Č. 1597-03323/2013 potvrzeným KU pod číslem
1622/2013 byla z pozemku par. Č. 93/1 oddělena část pozemku a označena par.č.
st.1389 o výměře 4 m2. Dále geometrickým oddělovacím plánem č. 1615-04228/2013
potvrzeným KU dne 15.10.20 13 pod číslem 2345/20 13 byla z pozemku par. Č. 93/1
oddělena část pozemku a označena par.Č. 93/7 o výměře 74 m2 a současně z pozemku
par.č. 577/1 oddělena část pozemku a označena par.č. 577/40 o výměře 105 m2. Tyto
GP jsou nedílnou součástí smlouvy. Oddělené části pozemků s označením par.č. 93/7 a
par.č. 577/40 o společné výměře 179 m2 budou přisloučeny k pozemku par.č. 578/2 ve
vlastnictví kupujícího tak, jak je uvedeno v Uzemním rozhodnutí ze dne 27.11.2013
vydaného Odborem životního prostředí a výstavby Obecního úřadu Jesenice pod čj.
OúJ/1 5014/2013/Vit. Nová výměra pozemku par.č. 578/2 bude 577 m2

3. Předmětem této kupní smlouvy jsou pozemky par.č. st. 1389 o výměře 4 m2 ‚ par.č.
93/7 o výměře 74 m2 a par.č. 577/400 výměře 105 m2 v kú Dolní Jirčany.

4. Současně s odprodejem smluvní strany žádají katastrální úřad o výmaz věcného břemene
na pozemku par.č. 577/40, které bylo zřízeno pro Josefa Hriagyela r.č. 661013/0043
bytem V Třešňovce 662, Psáry a s kterým v Souhlasu s výmazem věcného břemene,
který je přílohou této smlouvy, oprávněný souhlasí. Prodávaný pozemek par.č. 577/40
zůstane zatížen věcným břemenem dle Smlouvy o zřízení věcného břemene z 3.8.2011
ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s. Prodávající prohlašuje, že prodávané
pozemky uvedené v odst. 2 nejsou zatíženy jinými věcnými břemeny než zde
uvedeným, nejsou u nich omezena vlastnická práva, jiné právní vady, zástavní právo,
ani jiná práva třetích osob, ani tyto pozemky nejsou v užívání příp. nájmu třetích osob a
z těchto důvodů odpovídá prodávající za veškerou škodu, která by vzešla z tohoto
nepravdivého ujištění.



II. Předmět plnění

1. Prodávající prodává touto kupní smlouvou kupujícímu pozemky par.č. St. 1389 o
výměře 4 m2, par.Č. 93/7 o výměře 74 m2 a par.č. 577/40 o výměře 105 m2 v kú Dolní
Jirčany zal 200,r Kč/m2 tj. celkem 183 m 2 za Částku,,4 ‚- slovy~ korun
českých. k«i.~«_~ ~

Kupující tuto nemovitost za uvedenou kupní cenu do svého výhradního vlastnictví
kupuje a nabývá.

2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu převodem na peněžní účet prodávajícího Č.
23734349/0800 VS 8109220009 do 15 dnů po podpisu kupní smlouvy oběma
smluvními stranami. Návrh na povolení vkladu vlastnického práva bude vložen na
příslušný katastrální úřad do 7 dnů po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

HI. Ostatní ustanovení

1. Návrh na povolení vkladu vlastnického práva podává prodávající.
Poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nese kupující.
Poplatníkem daně z převodu nemovitosti dle zákona Č. 357/1992 Sb. ~ 8 odst. I písm.
a) je prodávající ; současně je dle výše uvedeného zákona * 21) povinen podat místně
příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitosti.

2. Prodávající Seznámil kupujícího se stavem převáděné nemovitosti a kupující
prohlašuje, žeje mu stav nemovitosti dobře znám.

3. Smlouvaje vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž má každý platnost originálu.
4. Prodávající a kupující prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána dle jejich pravé

a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz souhlasu s celým textem smlouvy jí vlastnoručně podpisují.

V Psárech dne

Prodávající: Kupující:

Milan Vácha, starosta



DOLOŽKA
podle ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů

Prodej pozemku uvedeného v Čl. I odst. 3) této smlouvy byl schválen usnesením
Zastupitelstva obce Psáry Záměr obce Psáry prodat předmětné pozemky byl
zveřejněn předepsaným způsobem v souladu se zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích, a to
vyvěšením po zákonem stanovenou dobu na úřední desce Obecního úřadu Psáry.
Tímto potvrzuji, že byly splněny ve smyslu ~ 41 zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podmínky pro platnost tohoto právního aktu.

Milan Vácha, starosta



VÝKAZ DOSAVADNIHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTI

Dosavadní stav Nový stav
Označeni výmět. pa rca~ Owh pozemku Označeni výměra parc* Dnil, pozemku Typ stavby ‘ Způ& Po‘ovnáni se stavem evidence právních „stahů
pozemku pozemku vrčení Dli přechází z pozemku čisto Issu výmete dilu Označeni

pero. číslem Způsob využiti parc. číslem Způsob »iiii! Způsob využití výmčr označeného v vlastnictví dílu
katastni dří‘4 iS! poz. 3

ha m3 ha ni2 ‘ ‚ ha mnemovitosti ewde nol

9311 3 25 travníp. 93/l 2: 51 travnip. 0 9311 10001 2 Sl

~ ~. 9&7 ~‚ 74 travní p. 0 93/l 10001 74

577/l 18 84 zahrada 577/1 17 79 zahrada 0 577/1 10001 17 79

; 577/40 : i os zahrada 0 577/1 10001 1 05

22:09 22 09

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

93/l 51200 2 51

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnuti, pokud podmínky pro ně nejsou stanovenyjiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKÝ PLÁN
pro rozděleni pozemku

Vyhotovil: Luboš Jordán
U Silnice 71/4, Praha 6
tel.: 603 419 225

Číslo plánu: 1615 -0422812013

Oto-es: Praha-západ

Obec: Psáry

Katastrální území: Dolní Jirčany

Mapový list: VS IV-IS-S
Kód způsobu určení výmérje určen podle ~77 odsr 2 ‚yhiášir/
č. 252007 Sb.

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit Se
vterénusprúbčhemnavrhovanýchnovýchhflntkteréby&OznačenY 000 t:_ 3 -10- 2013 ~° One 1 5 -1Ú- 2013 číslo 13 7.r/ 13
předepsaným způsobem:

0~ná vnéný mmemě~ tnčen~ ódpovlde za ~bomou úmvaň Jeden ~pls g~me~ého ~nu a p~epsanŮ flhy$ou~
sl.plotu, plast, mezníky geometrického plánu, za dosaženi předepsané pfesnostia za správnost uloženy u katastrálního Üřadu, katastrálního pracoviště.

~ a ůpinost néležirosil podle právních předpisů, -

Parcelní Číslo podle Parcelní Číslo podlekód Výměra BPEJ kód Výměra BPEJ
katastru zjednodušené na dílu katastru zjednodušené na diluBPEJ ha m‘ parcelynetrže vitosti evidence ha m2 parcely nemovitosti evidence BPEJ

93/7 51200 74

577/l 52614 :; 17 79

577/40 52614 1 05

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpist~m. Katastrá lni úřad, katastrální pracoviště souhlasí

J

s očíslováním parcel.

!

Ing. Ivona Vašáková

Geometrický plén ovMúřadnó oprávněný zemémélící‘ý infenýr Souhlas kslastrálniho úřadu, katastrálního pncovišM potuvdt:

IL-~---~ 1J~u‘~th
HrbkoV‘ Michaeia



b/d/b

- 179

a

5 78,‘J

75/9

a
5 77/?

660/1 170/3

5 77/12
Seznam souřadnic (5—JíSt‘)

Souřadnice pro zópis do KN
Y X kódkv.bodu

2
J
4
20

2‘

Pozn dmka
73820527 ‚0597772‘ J

73827262 ‚05980177 .3
738270,33 ‚05980193 J
738256.87 ‚059384.84 J
738258.94 1059782.64 8

7.38292.67 ‚059774.79 8

plast. mezek
ptos‘. mezalk

sL plotu
sL plotu
si. plotu
ot plotu


