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Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 46

ze dne 21.03.2023

Odejmutí svěřené správy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, s druhem 
pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace, 
vedeným na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem 
pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek ZMČ Praha 3 ze dne 27.2.2023, který je 

přílohou tohoto usnesení 

II. s c h v a l u j e
1. odejmutí svěřené správy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, s druhem pozemku ostatní 

plocha, se způsobem využití ostatní komunikace, vedeným na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, 
obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, 
tvořícím součást křižovatky ul. Želivského - Basilejské náměstí, Praha 3

III. u k l á d á
1. Janu Maternovi, uvolněnému členu rady

1.1. požádat hl. m. Prahu o odejmutí výše uvedených pozemků

Michal Vronský 
starosta městské části
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Výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek ZMČ  ze 
dne 27.2.2023 

       
Ad 15)  
Žádost o odejmutí pozemků parc.č. 4393 a 4152 v k.ú. Žižkov, tvořících součást křižovatky na 
Basilejském náměstí, Praha 3, ze svěřené správy MČ P3.  
MČ P3 obdržela dne 9.2.2023 podnět od společnosti CETRAL GROUP a.s., IČO 03675521, jakožto 
investora stavby „Rekonstrukce ul. J. Želivského – Basilejské nám. (RJŽ), týkající se zahájení jednání 
o odejmutí pozemků parc.č. 4393 a 4152, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy MČ P3.  
Pozemky parc.č. 4393 a 4152, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní 
komunikace, jsou vedené na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ 
P3. Tvoří části komunikační zeleně navazující na pozemky hl. m. Prahy, které nemá MČ P3 ve 
svěřené správě, v místě nově zrekonstruované křižovatky ulice Želivského – Basilejské náměstí, 
Praha 3.  
Z důvodu, že předmětné pozemky tvoří součást tělesa komunikace, nepřísluší jejich správa MČ P3, 
ale TSK hl. m. Prahy, a.s.  
OOŽP ÚMČ Praha 3 souhlasí s podáním žádosti o odejmutí předmětných pozemků. 
Vzhledem k výše uvedenému je třeba majetkoprávní vztahy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, vše v 
k.ú. Žižkov narovnat, a to zvláště z hlediska příslušnosti jejich následné správy a údržby.  
„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 předložit ZMČ ke schválení žádost o odejmutí 
pozemků parc.č. 4393 a 4152 v k.ú. Žižkov, tvořících součást křižovatky ul. Želivského - 
Basilejské náměstí, Praha 3, ze svěřené správy MČ P3.“  

Hlasování:  pro 11  
proti 0  

   zdržel se 0 

 

 

 

 

  

Příloha č.1 usnesení č.46 ze dne 21.03.2023 - Výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek ZMČ Praha 3 ze dne 27.2.2023



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor majetku

MČ P3 obdržela dne 9.2.2023 podnět od společnosti CETRAL GROUP a.s., IČO 03675521, jakožto 
investora stavby „Rekonstrukce ul. J. Želivského  - Basilejské nám. (RJŽ), týkající se zahájení jednání o 
odejmutí pozemků parc.č. 4393 a 4152, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy MČ P3.  
Pozemky parc.č. 4393 a 4152, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní 
komunikace, jsou vedené na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, Katastrálním úřadem pro hl. m. 
Prahu, Katastrální pracoviště Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ 
P3. Tvoří části komunikační zeleně navazující na pozemky hl. m. Prahy, které nemá MČ P3 ve svěřené 
správě, v místě nově zrekonstruované křižovatky ulice Želivského  - Basilejské náměstí, Praha 3.  
Z důvodu, že předmětné pozemky tvoří součást tělesa komunikace, nepřísluší jejich správa MČ P3, ale 
TSK hl. m. Prahy, a.s.  
OOŽP ÚMČ Praha 3 souhlasí s podáním žádosti o odejmutí předmětných pozemků. 
Vzhledem k výše uvedenému je třeba majetkoprávní vztahy k pozemkům parc.č. 4393 a 4152, vše v k.
ú. Žižkov narovnat, a to zvláště z hlediska příslušnosti jejich následné správy a údržby.  
Výbor pro majetek MČ P3 doporučil dne 27.2.2023 RMČ P3 předložit ZMČ ke schválení žádost o 
odejmutí pozemků parc.č. 4393 a 4152 v k.ú. Žižkov, tvořících součást křižovatky ul. Želivského - 
Basilejské náměstí, Praha 3, ze svěřené správy MČ P3.  
Na základě výše uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání. 
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