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Naučné a poznávací aktivity
ÚZEMí SPORTU A REKREACE

S06 - naučné a poznávací aktivity

Funkční využití:
Zeleň, zoologické a botanické zahrady, ekologická centra, archeologické parky, pobytové louky.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).
Klubová zařízení (související s vymezeným funkčním využitím).

Doplňkovéfunkční využití:
Drobné vodní plochy, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná
zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území
vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:
Služební byty2, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, zařízení
veřejného stravování, malá ubytovací zařízení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou
funkcí).
Kulturní zařízení, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

2 ve smyslu znění zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním
zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje Občanský zákoník, ve znění pozdějších
změn
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MISYS-Katastr(SQL), výpis určen pouze pro vnitřní potřebu!

SOUPIS PARCEL 

OKRES:
OBEC:

KAT.ÚZEMÍ:

CZ0100 Hlavní město Praha,3100
554782 Praha
730190 Troja

Data platná k: 1.05.2016
INFORMACE O PARCELE 

ČÍSLO PARCELY:
VÝMĚRA[m2]:

KATASTRÁLNÍÚZEMÍ:
PLJVOD PARCELY:

LIST MAPY:
URČENÍVÝMĚRY:
DRUHPOZEMKU:

OCHRANA:
ŘÍZENÍ VZNIKU:

SEZNAMBPEJ:

KN 1304/1
14459
Troja 730190
Katastr nemovitostí (KN)
DKM
Ze souřadnic v S-JTSK
orná půde
památkově chráněné území, zemědělský půdnl fond
Z-114848/2009-101

BPEJ
22212
22252

Výměra[m2]
13134

1325
Pokud je výměra bonitních dílu parcely menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován.

OPRÁVNĚNÉOSOBY: na LV 1270

Oprávněný subjekt, adresa Identifikátor Podíl

Vlastnické právo

Ješko Marian, I

Paparega Václav,
1/2
1/2

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Vyhotoveno systemem MISYSver.12.52.83889 pro VFK verze 5.1 Datum a cas vyhotoveni vypisu: 16.05.201613:47:18
Výpis vyhotoven za 3.43s, Microsoft Access Driver (*.mdb)
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