
Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 10405/2022/OM

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

zastoupene lng. Valentinou Vaňkovou, místostarostkou

 

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 látce DPH

Číslo účtu:

VS: 4280200273
 

dále jen „Prodávající“ nebo „Oprávněný“

a

IN PARK areal OstraVa a.s.

se sídlem 1. máje 3236/ 103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava

IČO 044 99 727

DIČ czo4499727

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

zapsané V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl B, vložka 10750

zastoupené členem představenstva
 

dále jen „Kupující“ nebo „Povinný“

uzavírají tuto kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebností inženýrské sítě

(dále označeno jako „Smlouva“)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této Smlouvy odpovídají skutečností V době uzavření

Smlouvy, Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
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A PŘÍVOZ



Statutární město Ostrava Kupní smlouva

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

čl. I.

Předmět Smlouvy

1. Prodávající je vlastníkem pozemku parc. č. 2980/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku

parc.č. 2980/7 ostatní plocha, zeleň a pozemku parc. č. 3640/11 ostatní plocha, jiná plocha vše

V k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,

Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 3000 uvedeného katastrálního území. Podle

článku 9 odst. ( 1) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, kterou se vydává Statut města Ostravy, jsou

tyto pozemky městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz svěřeny.

Geometrickým plánem č. 6265-41/2021 vyhotoveným společností GeoPrime Geodézie s.r.o.

odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava

dne 25.6.2021, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1 (dále jen Geometrický

plán č. I“), byla Z pozemku parc. č. 2980/2 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělena část

o výměře 113 rn2 a nově označena jako pozemek parc. č. 2980/12 ostatní plocha, ostatní komunikace

a z pozemku parc. č. 2980/7 ostatní plocha, zeleň oddělena část o výměře 552 m2 a nově označena

jako pozemek parc. č. 2980/ 13 ostatní plocha, ostatní komunikace vše V k. u. Moravská Ostrava, obec

Ostrava.

Předmětem prodeje dle této Smlouvy je pozemek parc. č. 3640/11 ostatní plocha, jiná plocha,

pozemek parc. č. 2980/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 113 m vzniklý na základě

Geometrického plánu č. 1 rozdělením pozemku arc. č. 2980/2 a pozemek parc. č. 2980/13 ostatní

plocha, ostatní komunikace o výměře 552 m" vzniklý na základě Geometrického plánu č. 1

rozdělením pozemku parc. č. 2980/7 vše V k. u. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (dále společně jen

„Nemovité věci), včetně všech jejich součástí.

Prodávající V souladu s ustanovením § 2079 občanského zákoníku odevzdává Kupujícímu ze svého

výlučného vlastnictví Nemovité věci uvedené V odst. 3. tohoto článku této Smlouvy, se všemi právy

a povinnostmi s nimi spojenými a současně umožňuje Kupujícímu nabýt Nemovité věci ato za cenu

uvedenou V čl. II odst. 1. této Smlouvy a Kupující Nemovité věci za tuto kupní cenu do svého

vlastnictví přejímá a kupuje.

čl. II.

Kupní cena

1. Kupní cena za Nemovité věci uvedené V čl. I. odst. 3. této Smlouvy je stanovena

nazákladě znaleckého posudku č. 25-2021 ze dne 25.10.2021 a činí 1448 460 Kč

(slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetosmtisícčtyřistašedesát korun českých).

Kupní cenu uvedenou V odst. 1. tohoto článku této Smlouvy se Kupující zavazuje uhradit

Prodávajícímu na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 30—ti dnů ode dne uzavření

této Smlouvy. Uhrazením se rozumí připsání částky rovnající se kupní ceně uvedené v odst. 1. tohoto

článku této Smlouvy na bankovní účet Prodávajícího.

Smluvní strany se dohodly, že neuhrazení kupní ceny v plné výši v dohodnuté lhůtě se považuje za

podstatné porušení této Smlouvy Kupujícím a Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Kupující je v případě odstoupení od této Smlouvy povinen uhradit Prodávajícímu veškeré náklady

vzniklé prokazatelně V souvislosti s touto Smlouvou na straně Prodávajícího.
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4. Smluvní strany se dohodly, že Kupující uhradí náklady vynaložené na V racování znaleckého

posudku ze dne 25.10.2021 č. 25-2021 vypracovaného znalcerrý ve výši

2 000 Kč (slovy: dvatisíce korun českých) na účet Prodávajícího uve ený V zá aví této Smlouvy,

VS 298012, ato do 30 dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

5. Správní poplatek ve výši 2 000 Kč za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí

Kupující.

6. Dodání Nemovitých věcí jako „vybrané nemovité věci“ je osvobozeno od daně ve smyslu ust § 56

odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Na

Nemovitých věcech se nachází stavba komunikace, od jej íž kolaudace uplynulo více jak 5 let.

čl. III.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě

1. Povinný je na základě této Smlouvy vlastníkem Nemovitých věcí. Statutární město Ostrava je

vlastníkem vodovodního řadu DN 200 (inv. č. majetku SMO 000000090002), jenž je umístěn V

částech Nemovitých věcí,

2. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je dle článku 7. odst. (17) písm. Í) bod 2. obecně závazné

vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a

doplňků, oprávněn uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k Nemovitým věcem ve prospěch

Statutárního města Ostrava.

3. Povinný zřizuje ve prospěch statutárního města Ostrava, jako oprávněného ze služebnosti, služebnost

inženýrské sítě spočívající v právu mít umístěný, provozovat a opravovat vodovodní řad DN 200

včástech Nemovit'ch věcí V rozsahu daném geometrickým plánem č. 3815-98/2021 vyhotoveným

_odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním

pracovištěm Ostrava dne 28.12.2021, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2.

Oprávněný právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě přijímá a Povinný, je povinen výkon tohoto

práva trpět.

Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou úhradu ve výši

100 Kč + 21% DPH, tj. celkem 121 Kč (slovy: stodvacetjedna korun českých).

Úplatu za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve výši 121 Kč vč. DPH uhradí Oprávněný Povinnému,

bankovním převodem na základě faktury, kterou vystaví Povinný do 15 dnů ode dne uskutečnění

zdanitelného plnění, kterým se rozumí den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí se splatností

do 30 dnů od jejího doručení Oprávněnému. Zaplacením se rozumí připsání úplaty ve výši 121 Kč na

bankovní účet Povinného uvedený v záhlaví této Smlouvy.

čl. IV.

Vklad vlastnického práva

1. Kupující nabyde vlastnictví k Nemovitým věcem uvedeným v čl. 1. odst. 3. této Smlouvy.

Prodávající nabyde právo ze služebnosti vkladem do katastru nemovitostí na základě této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva a práva odpovídajícího služebnosti

inženýrské sítě uvedené V čl. III této Smlouvy do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to do 30

pracovních dnů po uhrazení kupní ceny, nákladů na vypracování znaleckého posudku, úhrady správního

poplatku spojeného s vkladem vlastnického práva a práva služebnosti inženýrské sítě
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k Nemovitým věcem ne však dříve než tato Smlouva nabyde účinnosti podle čl. VI. odst. 4 této

Smlouvy.

V případě, že Katastrální úřad nepovolí vklad vlastnického práva Kupujícího k Nemovitým věcem a

vklad práva ze služebnosti podle této Smlouvy, zavazují se Prodávající a Kupující že vyvinou veškeré

úsilí k tomu, aby došlo k odstranění vad, které brání vkladu vlastnického práva dle této Smlouvy.

V případě, že ani toto úsilí nepovede k povolení vkladu vlastnického práva je kterákoliv ze smluvních

stran oprávněna od této smlouvy odstoupit a smluvní strany jsou si povinny vrátit již vzájemně

poskytnutá plnění.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že bez vkladu oprávnění ze služebnosti inženýrské sítě nelze

provést vklad vlastnického práva k Nemovitým věcem ve prospěch Kupujícího, tzn., že nelze oddělit

část kupní od části o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

čl. V.

Prohlášení smluvních stran ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že na Nemovitých věcech neváznou žádné dluhy a věcná břemena, zástavní

práva ani jakékoli jiné nepojmenované právní zátěže zřízené ve prospěch třetích touto Smlouvou

nepojmenovaných osob vyjma věcných břemen uvedených V odst. 2. tohoto článku.

Kupující bere na vědomí, že na pozemcích uvedených v čl. I. odst. 1 této Smlouvy vážnou věcná

břemena, která tyto pozemky zatěžovala před tím, než z nich byly geometrickým plánem odděleny

části pozemků, které tvoří Nemovité věcí. Na Nemovitých věcech tak vážnou níže uvedená věcná

břemena. Jedná se o:

- věcné břemeno spočívající v právu mít uloženo, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat

podzemní vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací a V právu vstupu a vjezdu

za účelem provozování, údržby, oprav a odstraňování podzemního vedení veřejné sítě

elektronických komunikací V rozsahu podle geometrického plánu č. 3688-783/2011, zapsané

podle listiny V ramci řízení č.j.V-5799/2012-807;

- věcné břemeno spočívající v právu mit umístěný, provozovat, opravovat a odstraňovat optický

kabel a V právu vstupovat a vjíždět při provozování, opravách, změnách nebo odstraňování

optického kabelu V rozsahu podle geometrického plánu č. 3748-28/2011, zapsané podle listiny

V rámci řízení č.j„V-6521/20l2-807;

- věcné břemeno spočívající v právu mít uloženo, provozovat, udržovat, opravovat a odstraňovat

kabelové vedení VN a NN a právu vstupu a vjezdu za účelem provozování, údržby, oprav a

odstraňování vedení VN a NN v rozsahu podle geometrického plánu č. 3348-2038/2009, zapsané

podle listiny V rámci řízení č.j.V—4293/2012-807.

Kupující bere na vědomí, že na pozemcích uvedených V čl. I. odst. 1. této Smlouvy váznou věcná

břemena zapsaná v části C na listu vlastnictví č. 3000 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, přičemž

rozsah věcných břemen je zcela mimo plochu Nemovitých věcí, tj. předmět prodeje není rozsahem

uvedených věcných břemen dotčen. Jedná se o věcná břemena:

a) spočívající V umístění a provozování podzemního vedení komunikační sítě v rozsahu podle

geometrického plánu č. 2710-60/2003, zapsané podle listiny č. V-7312/2006-807

b) spočívající V právu mít umístěno, provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné komunikační

sítě v rozsahu podle geometrického plánu č. 5669-177/2016, zapsané podle listiny č. V-

5277/2017-807

Prodávající prohlašuje, že Kupujícímu před podpisem této Smlouvy předložil a Kupující prohlašuje,

že se seznámil, s listinami vč geometrických plánů uvedenými pod písm. a) a b) tohoto odstavce.
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4. Prodávající prohlašuje, že Kupujícího seznámil s právním a faktickým stavem Nemovitých věcí.

5. Kupujici prohlašuje, že je mu znám právní i faktický stav Nemovitých věcí.

6. Prodávající a Kupující se dohodli, že Nemovitost je převáděna, jak stojí a leží (uhrnkem) dle ust. §

1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

[. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran V této Smlouvě výslovně neupravená se řídí

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

Smluvní strany berou na vědomí, že V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

podléhá tato Smlouva zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle

k uveřejnění V registru smluv Prodávající.

Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této Smlouvy je podmíněno splněním dvou

podmínek, a to uveřejněním teto Smlouvy V registru smluv na základě zákona o registru smluv

a zaplacením plné výše kupní ceny Smlouva tak nabyde účinnosti takto:

a) V případě, že Kupující uhradí plnou výši kupní ceny dříve, než nastane uveřejnění této Smlouvy

V registru smluv, nabývá tato Smlouva účinnosti nasledujícím pracovním dnem po dni uveřejnění

této Smlouvy V registru smluv.

b) V případě, že Kupující uhradí plnou výši kupní ceny později, než nastane uveřejnění této

Smlouvy V registru smluv, nabývá tato Smlouva účinnosti dnem uhrazení plne výše kupní ceny.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako

Obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo jiných zákonů

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž dvě (2)

vyhotovení obdrží Prodávající, jedno (1) Kupující a jedno (1) vyhotovení bude k dispozici pro

potřeby vkladu práv dle této Smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro

Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava.

Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k právnímu jednání, že si tuto Smlouvu před

jejím podpisem přečetly, rozumí ji a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na

důkaz výše uvedeného připoj ují smluvní strany své podpisy.

čl. VII.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů:

1. O záměru města prodat Nemovité věci rozhodlo Zastupitelstvo města Ostrava dne 23.6.2021

usnesením č„ 1501/ZM1822/24.

Záměr města prodat Nemovite věci byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 5.8.2021 do 30.8.2021

opakovaně od 15.2„2022 do 932022
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3. O uzavření této Smlouvy rozhodlo zastupitelstvo městského obvodu dne 11.4.2022 svým usnesením

č. O489/ZMOb1822/20/22.

Příloha: č„ 1 - geometrický plán č. 6265-41/2021

č. 2 - geometrický plán č. 3815-98/2021

Za Prodávajícího Za Kupujícího

Datum: 22.4.2022 Datum: 9.5.2022

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

  

Ing. Valentina Vaňková _

místostarostka člen představenstva

.by.»_ - (i. u ' r o .

MOB'AVSKÁ OSTRAVA

kupní smlouva A PRIVOZ



v/

73/07 ČOM Č: 7
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

            

 

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav

Označem Výměra parcely Druh pozemku Označen7 Výměra parcely D'uh solemn. Typ stavby Způs Porovnání se stavem evidence prdvnfch VZtGhÚ

pozemku pozemku : určen Díl přecház! z pozemku Číslo listu Výměra dílu Označení

parc čís7em Způsob využiti parc člslem chsob vyuM; Zpu‘sc: vyJ’t' výměr označeného V “(ism-”3“" ČH“

: kt t ames :

ha m2 ha m2 „323750277 swamps? ha : "?

2950/2 78f 27 gaf%%%%&; 2986/2 ž 777 ca‘mmfi§%%%; 0

2900/72 : z ; 73 ”wig/$.— 2 2950/2 5000 7 : 75

\ . 7

2950// u) 2.5; 55% 7980/7 ; 77: 50 0217732; 2

2980/7J _‘ 5; 52 „;;ššťmígg 0 2980/7 5000 Í 5f 52

‘7). 471 79 47‘ 33 ;
7 \

7

*7) Změna výměry dle 5 J7 odst 7 písm. d) vyh/dšky Č. 357/2073 Sb. v p7afnén7 znénf.

Seznam sauřcanx'c “(S—JTSK)

Sou/“aaníce pro zap/'s ao KN

Crs/o bodu Y x kód kv. Poznamka

5534—74 477954.07 7 70575259 3 barva

5334— 75 47792.3. 75 7793 759.07 3 ran obruby/barva

5367—75 477995.45 770378955 4 trub/<a

7 477985. 79 7 703785.55 4 plastový meznfk

2 477929. 42 7 705765.63 5 plastový meznfk

 

GEOMETRICKÝ PLÁN

pro

rozdělení pozemků

Cram pulolky aclnumu arcane opravne—ech

 

íkumelncký plan mem urcene aprevneny zememencxg munýr

 

Stcpupm uvem arcane opravneny zumemencky .nzenýr

 

Jmena. pnjmw

2826/20 7 8zemembhckých mlenýrů

019- 18.6.2021 575‘s 548/2021

Jmeno, pmmenr

Cram pulolky uzznumu arcane oprdmgnych

2826/2078

Dne' ‘75; (1/— (2924 Clslo’ 3495/47021 7

„mamy-mých mIEny'rů

 

 

Nolelrloflml o preanouli odpov-'Em práv—W" D'EUD SCP“ umo m:)nwis deovídd gemzlnckernu oman v ebekvonickc pověra: „rozumu

» dokumcn'ucr kuwwmnmo úřadu

 

Vyhotovitel: CeoPn‘me Geodézie s.r.o

H/ubínskúlNa/Jč, 702 00 Ostrava

WWW.gEOpf/7778.CZ, +420 776 245 887

700. 05564974
 

 

 

 

 

C1510 plánu: 6265—47/2027

Okre5: Ostrava—město

Obec: Osfrova

Kat. územt Moravská Ostrava

Mapový 7757; Ostrava 84/37
 

Dosavnunrm \ÁasMíkům pozemků byia poskytnuta možnost

snzndmrt a! v ilrénu s pnlbu'lem navrhovaných nových hromz.

Her! byly oznnťany předepsaným způEDbem'

v72 seznam souřadnic  

xcmsvomr úřad 5mm c! ! DCVsiovcn" Force

KU pro Moravskoslezský kraj

PGP-1592/2021—807

2021.06.25 09:53:19 CEST

 

Dvěma! si:)nopísu gwmelnckehn planu v minne podobe.  

  



   

  

 

\
A
\

zyaun 2
395

2

2,5

5334—15

591°

3640/7 I

1

'1

   
2980/2 5

3640/23

\ m

367— l 3

2980/3

3033/4

3540/8

5055/1

5640/9



Org/Z0 ha; & ’7
 

 

 

 

 

 

 

 

   

. .

VYKAZ UDSAVADMO-D A NOVEHD STAVU CDAJLI KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavachr stav Nový stav

Unseen: vymeni cercav Druh pozemku Cznabenr ane’c adrcay líh“ 3212qu ",c ste—mv Zooa WWW-3“ * 553W“ 9V CFC ‘3 premier “cam

0029me _W______ DONT“ __ ___ _ ___ JC“ Uh prachem : oozemku 1 Cts‘o Lam Výměra dnu Omarem

parc. C‘s‘em ZDOSDD WW“ Dam Cislem Zcusa: urn ![Cact «Wu. mna czr-et‘ene'n v t r‘vastnmvr „ _ _ le'lu

na : m2 f‘a „ w E \ ! ratasuu GTIVGS’ HUZ \ ře ' Fl" 2

; ; \ I nervovmsnv evflem: ; : \

2980/? ] ; ž \ ggaoxe f BODU ;
: : ; : \ : 5

2980/7 l Ž Í 1 5980/7 i 100 ;
A — ř ; * . „ „ Š

3640/1? % i i i i 3640/1? BLLU. ;

i i ; .1 1 , I
; i i i i ' 5

Druh JPCflGhO břemene: me fret/my

UMSVUW‘YI dle vsim

Sm'mm ';uíaťáf LS „TSKŠ

Claim budu Émurarjnvre ofr. 2805 ::: W

Y r M»: h Galén—+a

‘2 730062 :E 7 Vere Ore-"Pen:

13 471838.58 ‘23 7 #:we D'emen:

1/1 47601.86 D? 3 meme nrpmenc

5 471903.72 UT “: veme Dremeno

15 41’191d.d1 S“ 3 Vere Dremeno

17 471912 89 75 3 «acre břemeno

18 47797713 SE 7 vecré cremeno

19 471920 EN 13 I1 were břemeno

20 471925 86 7D E v.52"? memeno

21 „SE 3 věcné břemeno

22 d' 3 «ere Drew-snu

23 „43 :: \ecne Uremefiu

24 25 3 veme nremem

25 w _ L 3 vim—3 Dremero

2E 1‘73 “BE 22 " vecne Uranem

27 471955 41 1 55 3 ‘uECPé Dremer‘o

?B 471962.17 ' if 3 řve Dremsno

29 47‘968 11 E 5E E a:e Dremenm

3D AWG-52.35 38“ 4 we:8 břemena

31 47199064 55:1 E a"? Uranem

32 471993.54 ““ E‘ ,; E břemeno

33 471940.07 € E3 3 e bremeno

  

 

    
    

 

 
 

 

   

 

GEDMETHICKÝ PLÁN

pro

[NI/ffm‘ml

742 82 Jlstebnw

vy'rezpm' „7/5th vaPhc břemene »

Vyhotov LE!

zememerwckých Cmnostf

IC 8743867a Justebnn— 547

[735:1 "

(*.an {)nl: Zky seznamuMen-7O

zvmemé‘hcnc h mzenyro

Dne EH. uminm‘r .

 

   

Náíé'žliýa'sú'r- {EFL-{Emumm ' " *

mmmmmmm

irští; VW'JWW _

 

summmmmmmm

Jmeno mmen:

Usir: :Uuny Sen—emu u'PdHE [)Uravr‘Enyth

zenPvref'u„vx nlevwro

”MW" -01- 2022Dve. 12

 

*ento stenupws odpo-mda geomevckew Dam v etenrumckř 306009 uwzenemu

V UDKUWEULBD ÍBLBBUBWHD DTBÚU

 

 

mmm-Macu MWWMVMW

Čísla ptam:

 

Okres:

381598/2021

Uétravartu—Gsm KU pro Moravskoyezsky kraj

KP Ostrava
 

Obec: Ostrava

 

Kat. uzemí;
Moravska Dstrava

PGP—3596/2021—807

2021.12.28 12:43:57 CET
 

Mapovy lat DStravaE1/3‘

 

 
Dosavadním vlastníkům pozemku bye postycnuba mzmat

seznamw se v zeťem s průběhem navrhuvar‘ych “ových warm

ktere Dyíy oznacenvyeaepsaným zoůscuem:

die seznamu souramc   
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