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Notářský zápis

sepsaný dne 8.3.2018, slovy: osmého března roku dva tisíce osmnáct, mnou, Mgr. Klárou

Svobodovou, notářkou se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Praha 2 ., Nové Město,

Trojanova 342/18, na místě samém. ---------------------------------------------------------------------

K žádosti Městské části Praha 9, se sídlem Praha 9 » Vysočany, Sokolovská 14/324, IČO:

00063894, která vykonává práva vlastníka na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním

městě Praze a vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává

Statut hl. m. Prahy, když je jí svěřena správa nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního

města Prahy, a to konkrétně pozemku p.č. 615/10 (na křižovatce ulic Prosecká x Vysočanská),

katastrální území Prosek, obec Praha, zapsaného na listu vlastníctví č. 527 u Katastrálního

úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, jsem se dostavila na místo samé

za účelem osvědčení stavu věci, který se týká billboardu společnosti Media Channel, a.s.,

IČO: 27656837, se sídlem Vodičkova 736/17, 110 00 Praha 1, umístěného na shora uvedeném

pozemku, zejména pro účely dokazování v rámci případných sporů vedených Městskou částí

Praha 9, shora uvedenou, proti společnosti Media Channel, a.s., shora uvedenou, přičemž

předmětem dokazování je prokázání dodržování provozní doby reklamního zařízení

(billboardu), uvedené ve Smlouvě o umístění stavby č.j. NAP/OSM/O97/2012 uzavřené mezi

Městskou částí Praha 9 a společností Media Channel, a.s. dne 29.3.2012, -------------------------

jsem osvědčila právně významnou skutečnost - stav věcí ve smyslu ust. § 79 not. řádu. -----

Za prvé: osvědčují, že jsem se dnešního dne ve 21:45 hodin dostavila na místo samé, abych

osvědčila skutkový děj — zjištění stavu reklamního zařízení (billboardu) umístěného na

pozemku p.č. 615/10 (na křižovatce ul. Prosecká x Vysočanská), katastrální území Prosek,

obec Praha (dále takéjen „billboard“). —————————————————————————————————————————————————————————————————

Podle prohléémmMéstské části Praha 9, Odbor správy

majetku) a z pře ozene m ouvy o umis em sav y ej. NAP/OSM/O97/2012 uzavřené mezi

Městskou částí Praha 9 a společností Media Channel, a.s. dne 29.3.2012 včetně jejích příloh,

jsem zjistila, že Městská část Prahy 9 udělila souhlas společnosti Media Channel, a.s.

k umístění billboardu na shora uvedený pozemek stím, že provozní doba billboardu byla

dohodnuta denně od 6 do 22 hodin. ----------------------------------------------------------------------

Osvědčení jsem provedla za přítomnosti: ---------------------------------------------------------------

ěstnankyně Městské části Praha 9, Odbor správy majetku), číslo

 

  

 

Učelem tohoto notářského zápisu je tedy osvědčení skutkového děje * dodržování provozní

doby billboardu, jak shora uvedeno. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Za druhé: osvědčují, že na shora uvedeném pozemku je umístěn billboard, jehož reklamní

plocha je rozdělena na dvě části. Jedna část je tvořena obrazovkou, na které se střídají

vřádeeh sekund reklamy (obrázky). Druhá část je tvořena pevnou plochou, na které je

vylepen plakát a je nasvíeen čtyřmi reflektory, které jsou umístěny ve spodní Části reklamní

plochy. V okamžiku, kdy jsem se na místo samé dostavila, byl billboard v provozu, na pevné

ploše byla vylepena reklama společnosti LEXUMCZ a na druhé části billboardu se střídaly

reklamy (obrázky) — obrazovka svítila. Ve 22:00 hodin billboard neukončil provoz. Na místě

samém jsn setrvaly do 22:15 hodin a billboard byl stále v provozu,
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tj. pevná plocha (plakát) byl Stále nasvícen čtyřmi reflektory a na druhé části (obrazovka) se

stále střídaly reklamy (obrázky). -------------------------------------------------------------------------

Za třetí: ve 22:16 hodinjsem se vzdálila z místa samého. ___________________________________________

O tom byl tento notářský zápis sepsán. ___________________________________________________________________

  

 



   Potvrzuji, Že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 9.3.2018, slovy:

devátého března roku dva tisíce osmnáct, sc dOSlOVl ářským zápisem sepsaným

Mgr, Klárou Svobodovou, nolářkou v Praze. pod č. --------------------------------
   

   


