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STREDOCESKY KRAJ
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

DODATEKč.l
ZŘIZOV ACÍ LISTINY

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
se sídlem ul. Gen. Klapálka 1641,272 01 Kladno

Zřizovací listina Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvková organizace schválená
usnesením Zastupitelstva Č. 089-17/2019/ZK ze 18.2.2019 v souladu s ustanovením § 35
odst. 2 písmo j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, ustanovením § 27 odst. 2 zákona č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 3 zákona Č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:

1.

1. V příloze Č. 1 ke zřizovací listině Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvková
organizace "Vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření" se vypouští celá část II s textem:

"II.
Katastrální území Dubl u Kladna

Nemovitosti:

aj pozemek p.č. J 200 o výměře 869 m2 zastavěná. plocha a nádvoii, součástí pozemku je
stavba Dubí čp. 63, stavba stojí na pozemku p. č. J 200;

b) pozemek p. č. 120 J o vyměěe 229 m2, ostatní plocha.

Všechny nemovitosti jsou zapsány na LV č. 31148 pro obec Dubi a katastrální územi Dubi
u KZadna 'LI Katastrálního úřadu pro Středo český kraj, Katastrální pracoviště Kladno jako
vlastnictví Stredočeského kraje. "

2. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.



II.

Tento dodatek č. 1 ke zři zo vací listině byl v souladu s ustanovením § 35 odst. 2. písmo j)
zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, schválen
dne 24.6.2019 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 07S-l9/2019/ZK a splňuje
tak podmínky uvedené v ustanovení § 23 tohoto zákona.



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.10.2019 08:35:02

Vyhotovenobezúplatnědálkovýmpřístupemproúčel:Památkové řízeni,č.j.:132544/20169/KUSK pro Středočeskýkraj

Okres: CZ0203 Kladno
Kat.území: 665169 Dubí u Kladna

Obec: 532053 Kladno
List vlastnictví: 31148

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, J~ný oprávneny Identifikátor Podíl

Vlastnické právo
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha
5

70891095

8 Nemovitosti
Pozemky

Parcela Výměra[m2} Druh pozemku Způsob využi ti Způsob ochrany
869 zastavěná plocha a

nádvoří
Součástí je stavba: Dubí, č.p. 63, bydlení
Stavba stojí na pozemku p. Č. : 1200

1201 229 ostatní plocha

1200

zeleň

81 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části 8 - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části 8 včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

o Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací títuly a jiné podklady zápisu

Listina

o Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlast.krajú (zák.č.157/2000 Sb.) ze dne 25.06.2001.
Z-3762/2001-203

Pro: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 RČ/IČO: 70891095

F Vztah bonitovaných půdně ekologictých jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrá~ní úřad pro Středočeský kraj, Katastrá~ní pracoviště K~adno, kód: 203.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - seD

Vyhotoveno: 10.10.2019 08:44:56

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, kód: 203.
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