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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 455

ze dne 18.03.2014

Směna pozemku parc. č. 1918 v k.ú. Vysočany, vedeného na LV č. 885 pro 
k.ú. Vysočany, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se 
svěřenou správou Městské části Praha 3, za pozemky parc. č. 4320/5, 
4320/6, 4320/7, 4320/8 a 4320/9, vše v k.ú. Žižkov, nově vzniklé na 
základě GP č. 2605-14/2013 ze dne 21. 5. 2013, rozdělením pozemku 
parc. č. 4320 v k.ú. Žižkov, vedeného na LV č. 376 pro k.ú. Žižkov, obec 
Praha, s vlastnickým právem pro Arcibiskupství pražské, IČ 00445100, se 
sídlem 118 00 Praha - Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16, za účelem 
majetkoprávního narovnání

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 Městské části Praha 3 ze dne 14. 6. 

2012, který je přílohou tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. směnu pozemku parc. č. 1918 v k.ú. Vysočany, vedeného na LV č. 885 pro k.ú. 

Vysočany, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou 
Městské části Praha 3, za pozemky parc. č. 4320/5, 4320/6, 4320/7, 4320/8 a 4320/9, vše 
v k.ú. Žižkov, nově vzniklé na základě GP č. 2605-14/2013 ze dne 21. 5. 2013, 
rozdělením pozemku parc. č. 4320 v k.ú. Žižkov, vedeného na LV č. 376 pro k.ú. Žižkov, 
obec Praha, s vlastnickým právem pro Arcibiskupství pražské, IČ 00445100, se sídlem 
118 00 Praha - Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16, za účelem majetkoprávního 
narovnání

III. u k l á d á
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat smlouvu o směně pozemků schválenou Radou městské části

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Zápis z jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 14.6.2012 
 

 
 

ad.2) Majetkoprávní vypořádání k pozemku parc.č. 1918, v k.ú. Vysočany 
 
Pozemek parc.č. 1918 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 245 m2, v k.ú. Vysočany, 
je v katastru nemovitostí veden ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve svěřené správě 
Městské části Praha 3 (dále jen „MČ  P3“). Na pozemku se nachází stavba kaple sv. Vojtěcha, 
v ul. Na Balkáně, Praha 3, která je vedena v katastru nemovitostí jako objekt občanské 
vybavenosti, budova bez čp/če, ve vlastnictví Římskokatolické kvazifarnosti Praha – 
Na Balkáně, IČ 73634395, se sídlem Křižíkova 7/57, Praha 8 (dále jen „kvazifarnost“).  
 
Na základě usnesení č. 688 ze dne 5.11.2008 Rady MČ P3, byla kvazifarnosti dne 10.11.2008 
zaslána k podpisu nájemní smlouva, za nájemné ve výši 20 315 Kč/rok bez DPH. 
Odsouhlasená výše nájmu byla stanovena v souladu s výměrem MF č. 01/2007, dle kterého je 
stanovené maximální roční nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce ve výši 
85 Kč/m2/rok. Po dvou písemných výzvách ze strany MČ P3 podpis nájemní smlouvy ze 
strany kvazifarnosti nebyl uskutečněn. Kvazifarnost následně zaslala žádost o přehodnocení 
výše nájemného s odůvodněním, že zajištění chodu je závislé na milodarech farníků, nemá 
příjmy ani dotace a návrh nájemní smlouvy je pro kvazifarnost likvidační.  
 
Po provedeném místním šetření v únoru 2012 mezi MČ P3 a kvazifarnosti, navrhlo 
Arcibiskupství pražské, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1 (dále jen 
„arcibiskupství“), dopisem ze dne 30.4.2012, směnu zastavěného pozemku parc.č. 1918 v k.ú. 
Vysočany za pozemky ve vlastnictví arcibiskupství, a to za:  
- část pozemku parc.č. 4320 o výměře cca 730 m2 v k.ú. Žižkov, vedený v katastru 

nemovitostí jako ostatní plocha – jedná se o část parku u kaple sv. Rocha, 
- a pozemek parc.č. 4318 o výměře 13 m2 v k.ú. Žižkov, vedený v katastru nemovitostí jako 

ostatní plocha – komunikace. Jedná se o část chodníku přiléhajícího k parku u kaple sv. 
Rocha.  

 
Zároveň arcibiskupství přislíbilo, v souvislosti se směnou pozemků, zpracování a vyhotovení 
oddělovacího geometrického plánu na předmětný pozemek. 
 
„Výbor pro majetek MČ Praha 3 doporučuje RMČ/ZMČ schválit realizaci směny 
pozemku parc.č. 1918 v k.ú. Vysočany za část pozemku parc.č. 4320  a pozemek parc.č. 
4318, vše v k.ú. Žižkov, s Arcibiskupstvím pražským, IČ 00445100, se sídlem 
Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1, za účelem majetkoprávního narovnání s tím, že  
dalším krokem bude odsvěření pozemku parc.č. 4318 a částí pozemku parc.č.4320 vše v 
k.ú. Žižkov ( po geodetickém oddělení komunikací a chodníků) z důvodu, že 
komunikace a chodníky jsou ve správě  TSK hl.m. Prahy.“. 
 

Hlasovalo: 4   pro  
 
 
 
 

 

Příloha č.1 usnesení č.455 ze dne 18.03.2014 - Výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 14.6.2012 



Důvodová zpráva
  
Pozemek parc.č. 1918 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 245 m2, v k.ú. Vysočany, je v katastru 
nemovitostí veden na LV č. 885 pro k.ú. Vysočany, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, 
se svěřenou správou Městské části Praha 3. 
Na pozemku se nachází stavba kaple sv. Vojtěcha, která je vedena v katastru nemovitostí jako objekt 
občanské vybavenosti, budova bez čp/če, vedená na LV č. 216 pro k.ú. Vysočany, obec Praha, 
s vlastnickým právem pro Římskokatolickou kvazifarnost Praha - Na Balkáně, IČ 73634395, se sídlem 
Křižíkova 7/57, Praha 8 (dále jen „Kvazifarnost“). 
 
Na základě usnesení RMČ Praha 3 č. 688 ze dne 5.11.2008, byla Kvazifarnosti dne 10.11.2008 zaslána 
k podpisu nájemní smlouva, za nájemné ve výši 20 315 Kč/rok bez DPH. Kvazifarnost následně zaslala 
žádost o přehodnocení výše nájemného s odůvodněním, že zajištění chodu je závislé na milodarech 
farníků, nemá příjmy ani dotace a návrh nájemní smlouvy je pro Kvazifarnost likvidační. 
 
Po provedeném místním šetření v únoru 2012 byla dopisem ze dne 30.4.2012 navržena 
Arcibiskupstvím pražským, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1 (dále jen 
„Arcibiskupství“), směna zastavěného pozemku parc.č. 1918 v k.ú. Vysočany za pozemky ve vlastnictví 
Arcibiskupství, a to část pozemku parc.č. 4320 o výměře cca 730 m2 v k.ú. Žižkov, vedeného na LV č. 
376, s druhem pozemku ostatní plocha, část parku u kaple sv. Rocha a pozemek parc.č. 4318 o výměře 
13 m2, vedeného na LV č. 376 pro k.ú. Žižkov, s druhem pozemku ostatní plocha - komunikace, část 
chodníku přiléhajícího k parku u kaple sv. Rocha. 
 
Výbor pro majetek MČ Praha 3 na svém jednání dne 14. 6. 2012 doporučil schválit realizaci směny 
pozemku parc. č. 1918 v k.ú. Vysočany za část pozemku parc.č. 4320 a pozemek parc.č. 4318, vše              
v k.ú. Žižkov, s Arcibiskupstvím,   za  účelem  majetkoprávního  narovnání  s  tím,  že dalším krokem 
bude  odsvěření  pozemku  parc.č. 4318  v  k.ú.  Žižkov  a částí pozemku  parc.č. 4320  v k.ú. Žižkov       
(po  geodetickém  oddělení  komunikací a  chodníků)  z  důvodu,  že  dle  § 9  odst. 1  zákona                     
č. 13/1997 Sb., o místních komunikacích, je vlastníkem místní komunikace obec, na jejímž území se 
místní komunikace nachází. 
 
Geometrickým oddělením pozemků navržených ke směně, dle GP č. 2605-14/2013 ze dne 21.5.2013 
zanikl pozemek parc. č. 4318 v k.ú. Žižkov a z pozemku parc. č. 4320 v k.ú. Žižkov vznikly oddělením 
nové pozemky - parc.č. 4320/4, 4320/5, 4320/6, 4320/7, 4320/8, a 4320/9, vše v k.ú. Žižkov. 
Předmětem směny by tak byly pozemky parc.č. 4320/5, 4320/6, 4320/7, 4320/8 o celkové výměře      
544 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití hřbitov, urnový háj a pozemek parc. č. 
4320/9 o výměře 64 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace,   
vše v k.ú. Žižkov, který by byl následně ze správy Městské části Praha 3 odsvěřen z výše uvedeného 
důvodu. 
 
Pozemek parc.č. 1918, vedený na LV č. 855 pro k.ú. Vysočany, obec Praha, s vlastnickým právem pro hl. 
m. Prahu, svěřenou správu MČ Praha 3, byl oceněn znaleckým posudkem č. 3317-13 ze dne 12. 8. 2013 
na částku 3 800 000 Kč. 
 
Pozemky parc. č. 4320/5, 4320/6, 4320/7, 4320/8 a 4320/9, nově vzniklé dělením pozemku parc.č. 4320,
vedeného na LV č. 376 pro k.ú. Žižkov, obec Praha s vlastnickým právem pro Arcibiskupství pražské 
byly oceněny znaleckým posudkem č. 174-796.2013 ze dne 27. 9. 2013 na částku 3 565 750 Kč. 
Na základě vyjádření znalce se tato cena odvíjí od ocenění pozemků v současné době tvořících jeden 
funkční celek se stavbou kaple Sv. Rocha, na pozemku parc.č. 4319 v k.ú. Žižkov. 
Po realizaci směnné smlouvy a zápisu citovaných pozemků do vlastnictví hl. m. Praha, svěřené správy 
Městské části Praha 3 tyto pozemky nebudou již tvořit jeden funkční celek se stavbou kaple a jejich 
cenová hladina se značně sníží. 
  
  
 



RMČ Praha 3 svým usnesením č. 57 ze dne 29.1.2014 schválila záměr směny pozemku parc.č 1918           
v  k.ú. Vysočany, vedeného na LV č. 885 pro k.ú. Vysočany, obec Praha s vlastnickým právem pro hl. m. 
Praha, se svěřenou správou MČ Praha 3, za pozemky parc. č. 4320/5, 4320/6, 4320/7, 4320/8 a 4320/9, 
vše v k.ú. Žižkov, nově vzniklé dělením pozemku parc.č. 4320, vedeného na LV č. 376 pro k.ú. Žižkov, 
obec Praha, s vlastnickým právem pro Arcibiskupství pražské, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské 
náměstí 56/16, za účelem majetkoprávního narovnání. 
 
Z důvodu shora uvedeného je ZMČ Praha 3 předkládána ke schválení směna pozemku parc. č. 1918 v 
k.ú. Vysočany, vedeného na LV č. 885 pro k.ú. Vysočany, obec Praha s vlastnickým právem pro hl. m. 
Praha, se svěřenou správou MČ Praha 3, za pozemky parc. č. 4320/5, 4320/6, 4320/7, 4320/8 a 4320/9, 
nově vzniklé dělením pozemku parc.č. 4320, vedeného na LV č. 376 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s 
vlastnickým právem pro Arcibiskupství pražské, IČ 00445100, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 
Praha 1.
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