
6.110 - 2011    

 Souhlasné prohlášení o vzniku*) 
změně*) zániku*) práva k nemovitosti  

   
 

Katastrálnímu úřadu pro  Hlavní město Praha 

Katastrální pracoviště Praha 

počet příloh:   

 

Níže uvedené osoby tímto prohlašují, že: 
 

právo stavby k pozemkům p.č. 1729/527 a 1731/6 v k. ú. Ďáblice, stavba pro sport a rekreaci, zapsáno 
jako vlastnictví SK Ďáblice z.s., IČO: 00550574 na LV.č.1794 u KÚ pro hl. m. Prahu, KP Praha nevzniklo, 
neboť smlouva o zřízení práva stavby datovaná 14.6.2018 je pro absenci předchozího zveřejnění 
záměru o zřízení práva stavby neplatná. 

Ke vzniku*) změně*) zániku*)   práva došlo 
na základě (uveďte ustanovení právního 
předpisu): 

§39 odst. 1) zákona č.131/2000Sb. zákona o hlavním městě Praze 

Právní skutečnosti, které vedly k výše 
uvedené změně práva: 

Před rozhodnutím Zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice o 
přijetí usnesení č. 219/18/ZMČ dne 13.6.2018, kterým se v bodě IV 
Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva stavby s SK Ďáblice, 
z.s., IČO: 00550574 nebyl zveřejněn záměr o této dispozici. Podle 
§39 odst. 1) zákona č.131/2000Sb. zákona o hlavním městě Praze je 
taková dispozice, jejíž schválení Zastupitelstvem městské části 
nepředcházelo nejméně 15 dnů zveřejněný záměr, neplatná. K této 
neplatnosti má být přihlédnuto i bez návrhu.  

Vlastnictví SK Ďáblice z.s., IČO: 00550574 k právu stavby k 
pozemkům parc.č. 1729/527 a 1731/6 v k. ú. Ďáblice tedy nevzniklo, 
neboť z výše uvedených důvodů předmětná smlouva nikdy nebyla 
platně uzavřena.  

 

 
Nemovitosti, u kterých výše uvedené věcné právo vzniklo*)  se změnilo*)  zaniklo*): 

Katastrální území: Ďáblice 

Právo stavby k pozemkům 
 parcela parcelní číslo   

 KN / ZE3) st. / p4 kmenové č. / podlomení původní katastrální území u parcely ZE 2) spoluvlastnický podíl LV5) 

KN / ZE *) st. / p *) 1729 / 527  1 / 1 1794 

KN / ZE *) st. / p *) 1731 / 6  1 / 1 1794 

Další pozemky jsou uvedeny na přiloženém formuláři „Příloha A – Seznam pozemků“ -   ano / ne*). 

 

 

Níže uvedené osoby tímto dále prohlašují, že práva k nemovitosti nejsou mezi nimi sporná ani pochybná. 
 

Osoby, které souhlasné prohlášení činí a jejichž právo nebo povinnost strpět zatížení nemovitosti vzniklo*) se 
změnilo*) zaniklo*) 25) 

příjmení nebo název organizace  jméno  titul před  titul za  RČ / IČ 

SK Ďáblice z.s.        00550574 

ulice  č.p. / č. e. *)  č. orient.  část obce 

Kokořínská   400/34    Ďáblice 

městská část (obvod)  obec 

Praha 8   

PSČ  telefon10)  e-mail10)  datum   podpis**) 
 182 00         

 

razítko organizace 

osoba (osoby) jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu  

příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce 

 



Michal Mošnička  

razítko organizace 

  

 podpis**) podpis**) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

příjmení nebo název organizace  jméno  titul před  titul za  RČ / IČ 

Hlavní město Praha        64581 

ulice  č.p. / č.e. *)  č.orient.  část obce 

Mariánské náměstí  2  2  Staré Město 

městská část (obvod)  obec 

Praha 1   

PSČ  telefon10)  e-mail10)  datum   podpis**) 
 110 00         

 

razítko organizace 

osoba (osoby) jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu  

příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce 

  

razítko organizace 

  

 podpis**) podpis**) 

         

příjmení nebo název organizace  jméno  titul před  titul za  RČ / IČ 

Městská část Praha-Ďáblice        00231266 

ulice  č.p. / č.e. *)  č.orient.  část obce 

Osinalická  1104/13    Ďáblice 

městská část (obvod)  obec 

Praha 8   

PSČ  telefon10)  e-mail10)  datum   podpis**) 
 182 00         

 

razítko organizace 

osoba (osoby) jednající za právnickou osobu nebo za organizační složku státu  

příjmení, jméno, funkce příjmení, jméno, funkce 

Ing. Miloš Růžička starosta  

razítko organizace 

  

 podpis**) podpis**) 

Další osoby, které potvrzení vydávají, jsou uvedeny na formuláři „Příloha E – seznam vlastníků a jiných oprávněných “ -   ano / ne *) 

Poznámky: 
10) Údaj není povinný, ale jeho vyplnění urychlí Vaše případné kontaktování. 

25) U cizinců, kterým nebylo přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození. 
Uveďte adresu trvalého pobytu nebo bydliště nebo sídla. U cizinců, pokud nemají povolen trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt 
v České republice a u občanů ČR, kteří nemají trvalý pobyt v ČR, uveďte adresu bydliště v zahraničí. 

Další očíslované poznámky jsou uvedeny v samostatných „Vysvětlivkách k formulářům“. 
 

*)    nehodící se škrtněte 
**)  podpis musí být ověřen některým ze způsobů uvedených v § 63 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., (katastrální vyhláška) 


