MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ
č. 377
ze dne 20.03.2018
Prodej spoluvlastnických podílů, každého o velikosti id. 2/24, k
pozemkům parc.č. 2181/1 a parc.č. 2181/2, vše v k.ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.

bere na vědomí
1. výňatek ze zápisu z jednání Komise pro majetek MČ Praha 3 ze dne 20.11.2017, který je
přílohou tohoto usnesení

II.

schvaluje
1. prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/24 pozemku parc.č. 2181/1 v k.ú.
Žižkov, za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 7 600 Kč a spoluvlastnického
podílu o velikosti id. 2/24 pozemku parc.č. 2181/2 v k.ú. Žižkov, za kupní cenu
stanovenou dohodou ve výši 7 200 Kč, do podílového spoluvlastnictví takto:
Stanislavě Erbenové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
podíl k pozemku parc.č. 2181/1 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 4/132 za kupní cenu ve výši
2 764 Kč a podíl k pozemku parc.č. 2181/2 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 4/132 za kupní
cenu ve výši 2 618 Kč
Miroslavu Mázlovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
podíl k pozemku parc.č. 2181/1 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 2/132 za kupní cenu ve výši
1 382 Kč a podíl k pozemku parc.č. 2181/2 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 2/132 za kupní
cenu ve výši 1 309 Kč
Janě Mázlové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
podíl k pozemku parc.č. 2181/1 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 1/132 za kupní cenu ve výši
691 Kč a podíl k pozemku parc.č. 2181/2 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 1/132 za kupní
cenu ve výši 655 Kč
Marcele Mázlové, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
podíl k pozemku parc.č. 2181/1 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 1/132 za kupní cenu ve výši
691 Kč a podíl k pozemku parc.č. 2181/2 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 1/132 za kupní
cenu ve výši 655 Kč
Ivovi Stomé, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
podíl k pozemku parc.č. 2181/1 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 3/132 za kupní cenu ve výši
2 072 Kč a podíl k pozemku parc.č. 2181/2 v k.ú. Žižkov o velikosti id. 3/132 za kupní
cenu ve výši 1 963 Kč

III.

ukládá
1. Vladislavě Hujové, starostce
1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Příloha č.1 usnesení č.377 ze dne 20.03.2018 - Výňatek ze zápisu z jednání Komise pro majetek MČ P3 ze dne 20.11.2017

Důvodová zpráva
Zpracoval: Iveta Vlasáková, vedoucí odboru majetku
MČ P3 obdržela dne 1.11.2017 žádost
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a to Miroslava Mázla, Stanislavy Erbenové,
Jany Mázlové, Marcely Mázlové a Iva Stomé, o odkoupení ideálních spoluvlastnických podílů
předmětných pozemků, každého o velikosti id. 2/24, jejichž vlastníkem je hl. m. Praha a MČ P3 je má ve
svěřené správě. Jako důvod uvádí žadatelé vyrovnání s historickou křivdou, kterou se nepodařilo
vyřešit v rámci restitučního řízení, neboť id. 2/24 předmětných pozemků nebyly vydány jednomu
z původních vlastníků, a tato část v konečném důsledku zůstala ve vlastnictví obce.Pozemky parc.č.
2181/1 a parc.č. 2181/2, vše v k.ú. Žižkov, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití
neplodná půda, se nacházejí v blízkosti katastrální hranice mezi k.ú. Žižkov a k.ú. Vysočany,
v prodloužení ulice Hraniční, Praha 3 a tvoří část původní cesty v zalesněné ploše v území parku Na
Krejcárku. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 3 nemá námitky k odprodeji ideálních
spoluvlastnických podílů předmětných pozemků, neboť tyto plochy nesouvisí s plochami veřejné
zeleně ve svěřené správě MČ P3, pouze s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy a s pozemky rodiny
Stomé, Mázl a spol., které MČ P3 udržuje na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi nimi a MČ
P3. Komise pro majetek MČ P3 doporučila dne 20.11.2017 RMČ P3 schválit záměr prodeje
spoluvlastnických podílů k pozemkům parc.č. 2181/1 a parc.č. 2181/2, obou o velikosti id. 2/24, vše v
k.ú. Žižkov a předložit ZMČ P3 ke schválení prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům parc.č.
2181/1 a parc.č. 2181/2, obou o velikosti id. 2/24, vše v k.ú. Žižkov, které má MČ P3 ve svěřené správě,
a to za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. Vzhledem k účinnosti zákona č. 460/2016
Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, došlo
od 1.1.2018 k znovuzavedení institutu předkupního práva u spoluvlastníků nemovitých věcí. Dle této
nové právní úpravy platí, že: „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci
předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu
předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“ V tomto případě
nabudou spoluvlastníci vlastnické právo k oběma id. 2/24 předmětných pozemků, které má MČ P3 ve
svěřené správě, poměrově dle svých podílů vedených na LV 2190 pro k.ú. Žižkov, obec Praha.
Kupní cena spoluvlastnických podílů předmětných pozemků byla stanovena na základě znaleckého
posudku č. 537-03/2018 ze dne 16.1.2018 v celkové výši 14 800 Kč.
Záměr prodeje byl schválen usnesením RMČ P3 č. 12 ze dne 17.1.2018 a v souladu s § 36 zákona č.
131/2000 Sb., o hl. m. Praze, vyvěšen na úřední desce od 22.1.2018 do 7.2.2018.
Na základě výše uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání.

