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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 280

ze dne 21.03.2017

Žádost o svěření pozemku parc.č. 1856/8 v k.ú. Žižkov do správy městské 
části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. výňatek ze zápisu z jednání Komise pro majetek MČ Praha 3 ze dne 27.2.2017, který je 

přílohou tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. žádost o svěření pozemku parc.č. 1856/8 v k.ú. Žižkov do správy městské části Praha 3

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

1.1. požádat hl. m. Prahu o svěření výše uvedeného pozemku

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



 Zápis z jednání Komise pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 27.2.2017 
 

Ad 6)  
Žádost o svěření pozemku parc.č. 1856/8 v k.ú. Žižkov, při ul. Jeseniova, Ostromečská, 
Praha 3 
Pozemek parc.č. 1856/8 v k.ú. Žižkov, je vedený na LV 1873 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, 
s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha, s vlastnickým právem pro 
hl. m. Praha. 
V rámci investiční akce MČ P3 týkající se regenerace panelových domů v majetku MČ P3 
bude realizována stavba pod názvem „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, k.ú. 
Žižkov, Jeseniova 446/37, 450/39, 449/41 a Ostromečská 448/3, 395/5“. 
Předmětný pozemek přiléhá k výše uváděným panelovým domům a tvoří s nimi jeden funkční 
celek. Lze předpokládat, že v rámci provádění stavebních prací dojde zateplením fasády 
panelových domů k přesahu stavby do pozemku parc.č. 1856/8 v k.ú. Žižkov. Vzhledem 
k tomuto částečnému zastavění se i tento pozemek stane předmětem kolaudačního řízení.  
Na základě výše uvedených skutečností je třeba požádat hl. město Prahu o svěření 
předmětného pozemku do správy MČ P3. 
„Komise pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 předložit ZMČ ke schválení žádost o 
svěření pozemku parc.č. 1856/8 v k.ú. Žižkov, do správy MČ P3.“ 

Hlasování: pro  6 
        proti 0 
        zdržel se 0  
 

Příloha č.1 usnesení č.280 ze dne 21.03.2017 - Výňatek ze zápisu z jednání Komise pro majetek MČ P3 ze dne 27.2.2017



Důvodová zpráva
Zpracoval: Iveta Vlasáková, vedoucí odboru majetku

Pozemek parc.č. 1856/8 v k.ú. Žižkov, je vedený na LV 1873 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s druhem 
pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha, s vlastnickým právem pro hl. m. Praha. 
V rámci investiční akce MČ P3 týkající se regenerace panelových domů v majetku MČ P3 bude 
realizována stavba pod názvem „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, k.ú. Žižkov, Jeseniova 
446/37, 450/39, 449/41 a Ostromečská 448/3, 395/5“. 
Předmětný pozemek přiléhá k výše uváděným panelovým domům a tvoří s nimi jeden funkční celek. 
Lze předpokládat, že v rámci provádění stavebních prací dojde zateplením fasády panelových domů 
k přesahu stavby do pozemku parc.č. 1856/8 v k.ú. Žižkov. Vzhledem k tomuto částečnému zastavění 
se i tento pozemek stane předmětem kolaudačního řízení.  
Na základě výše uvedených skutečností je třeba požádat hl. město Prahu o svěření předmětného 
pozemku do správy MČ P3. 
Komise pro majetek MČ P3  doporučila dne 27.2.2017 RMČ P3 předložit ZMČ ke schválení žádost o 
svěření pozemku parc.č. 1856/8 v k.ú. Žižkov, do správy MČ P3. 
Na základě výše uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání. 
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