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Z á p i s
z 25. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum konání : 17.12.2013
Místo jednání : Kongresový sál, Hotel Olšanka
Přítomno celkem členů výboru:
( viz prezenční listina )
Začátek jednání : 14,45 hodin
Konec jednání : 14,59 hodin
Jednání řídil předseda Výboru Michal Kucián
Program jednání:
1. Žádost o svěření nemovitostí v k.ú. Strašnice, Vinohrady a Žižkov do správy Městské části
Praha 3, dle přílohy „Seznam nemovitostí HMP k žádosti o svěření“
2. Informace o zájmu Městské části Praha 3 k převodu nemovitého majetku z vlastnictví České
republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní
organizace, IČ 709 94 234, a s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, a dále z vlastnictví Českých drah,
a.s., IČ 709 94 226, a to do vlastnictví Hlavního města Prahy, dle příloh „Seznam
nemovitostí“ a následného záměru městské části požádat o svěření tohoto majetku do správy
Městské části Praha 3.
Hlasovalo: pro
Ad.1)
Žádost o svěření nemovitostí v k.ú. Strašnice, Vinohrady a Žižkov do správy Městské části
Praha 3, dle přílohy „Seznam nemovitostí HMP k žádosti o svěření“
Odbor majetku ÚMČ P3 provedl na základě úkolu vyplývajícího ze zápisu z porady starostky, na
území spravovaném Městskou částí Praha 3, čili v katastrálním území Strašnice, Vinohrady,
Vysočany a Žižkov, majetkoprávní šetření nemovitostí, které jsou ve vlastnictví Hlavního města
Prahy a dosud nejsou Městské části Praha 3 svěřeny.
Na základě prověření nemovitostí byl sestaven seznam nemovitostí (viz "Seznam nemovitostí
HMP k žádosti o svěření", včetně snímků z ortofotomapy, o které by Městská část Praha 3 měla
zájem požádat Hlavní město Prahu o svěření.
Při výběru nemovitostí byla zohledňována jejich využitelnost pro širší a důslednější správu
nemovitého majetku na území Městské části Praha 3 a jejich lepší využití občany Městské části
Praha 3.
Převážná část doporučovaných nemovitostí ke svěření se nachází v k.ú. Žižkov a ve většině
případů se jedná o pozemky veřejné zeleně, jejichž údržbu provádí Městská část Praha 3, nebo o
sousední pozemky ve správě Městské části Praha 3, jejichž svěřením se docílí scelení majetkové
správy.
Výbor pro majetek MČ Praha 3 doporučuje ZMČ schválit žádost o svěření předmětných
nemovitostí v k.ú. Strašnice, Vinohrady a Žižkov, do správy Městské části Praha 3, dle
přílohy „Seznam nemovitostí HMP k žádosti o svěření“.
Hlasovalo: pro
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Ad.2)
Informace o zájmu Městské části Praha 3 k převodu nemovitého majetku z vlastnictví
České republiky, s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní
cesty, státní organizace, IČ 709 94 234, a s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, a dále z vlastnictví
Českých drah, a.s., IČ 709 94 226, a to do vlastnictví Hlavního města Prahy, dle příloh
„Seznam nemovitostí“ a následného záměru městské části požádat o svěření tohoto
majetku do správy Městské části Praha 3.
Odbor majetku MČ Praha 3 prověřil majetkové vztahy na území MČ Praha 3 ve vazbě na hl. m.
Prahu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správu železniční dopravní cesty a
České dráhy, s cílem zajistit u nemovitého majetku svěření MČ Praha 3 případně prodej majetku
MČ Praha 3.
Na poradě vedení byli všichni zúčastnění seznámeni s nemovitým majetkem nacházejícím se na
území MČ Praha 3 a byly vytipovány nemovitosti z hlediska dalšího rozvoje daného území,
jejich využitelnosti pro širší a důslednější správu nemovitého majetku na území MČ Praha 3 a
jejich využitelnosti občany MČ Praha 3. Důležitým hlediskem je i zcelení vlastnictví v některých
oblastech městské části.
„Výbor pro majetek MČ Praha 3 doporučuje statutárnímu zástupci MČ Praha 3, aby
MHMP zaslal informaci o zájmu Městské části Praha 3 k převodu nemovitého majetku,
dle příloh „Seznam nemovitostí“, z vlastnictví České republiky, s právem hospodařit
s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 94 234, a
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111, a dále z vlastnictví Českých drah, a.s., IČ 709 94 226,
a to do vlastnictví Hlavního města Prahy a následného záměru městské části požádát o
svěření předmětného majetku do správy Městské části Praha 3.“
Hlasovalo: pro

Zapsala: Bc. Iveta Vlasáková
tajemník výboru












Michal Kucián
předseda výboru
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