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PROTOKOL číslo: PP/21/09/195/2022

o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předáni a převzetí
a následného předání do správy

Hlavní město Praha - odbor investiční
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1
IČO 00064581 DIČ CZ00064581
zastoupený ředitelem odboru Ing.
dále jen ,,předávajici"

Hlavni město Praha - odbor evidence majetku
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1
IČO 00064581 DIČ CZ00064581
zastoupený ředitelkou odboru Mgr.
dále jen ,,přejímající a následně předávajicř'

Městská část Praha - Ďáblice
Osinalická 1104/13
182 00 Praha - Ďáblice
IČO 00231266 DIČ CZ00231266
zastoupená starostou Ing. Milošem Růžičkou
dále jen ,,následně přejimajÍcÍ"

Předmětem předáni a převzetí je následujici hmotný majetek, vedený na
vybudovaný v rámci stavby:

Název stavby: TV Ďáblice

Název objektu: Kučerové

č. stavby: 0133

č. objektu: etapa 0006

Druh stavby: technická vybavenost
Způsob nabytí: vlastni investiční výstavbou
Datum nabyti: 3. 4. 2012
na základě: kolaudačního souhlasu č.j. MCP8 041053/2012 ze dne 3. 4. 2012
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Základní technické údaje:
výstavba nové komunikace v úl. Kučerové v úseku od úl. K Náměstí po úl. Hřenská délky
159 m. Komunikaci tvoří vozovka šIře 6 m z živice, oboustranné chodníky šiře 1,5 m z betonové
zámkové dlažby a podélná parkovací stáni s vjezdy z betonové zámkové dlažby, střidajÍcÍ se
s vegetačním pásem, Odvodněni komunikace je provedeno pomoci dešt'ových vpusti !do
dešt'ové kanalizace. i
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Dokladová část: předána následně přejÍmajicimu Inventárni číslo:

zůstatková
název k. ú. Urmstěni CZ-CC ponzovaci .

. . cena [Kc] glob. ID[parč. C.] cena [Kg] ke dni:

1219/1.
Komunikace v úl. Ďáblice 1221/1, 211212 4 291 590,00 GlD093j98

Kučerové 1228/20 l'

Předávající předává veškerá práva a povinnosti k předmětu předáni a převzetí v souljdu

s usnesením ZHMP č. .... ze dne ......., která jsou spojena s oprávněním hospodařit l se
svěřeným majetkem. i

Tento protokol je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž obdrží předávajÍcÍ s násle$ně
přejímajÍcÍm po dvou stejnopisech a přejímajÍcÍ a následně předávajÍcÍ tři stejnopisy. l
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předávaj/c/ Dne

pkj7maj/c/ a následně předávaj/c/ Dne

následně přej/maj/c/ Dne

Vyhotovil: Be. INV MHMP


