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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 330

ze dne 19.09.2017

Odejmutí pozemků parc.č. 3606/1 a parc.č. 3606/67, vše v k.ú. Žižkov, ze 
svěřené 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 4.9.2017, který je 

přílohou tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. odejmutí pozemků parc.č. 3606/1 a parc.č. 3606/67, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy 

městské části Praha 3

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

1.1. požádat hl. m. Prahu o odejmutí výše uvedených pozemků ze svěřené správy 

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Zápis z jednání Komise pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 4.9.2017 
 

Ad 5) 
Žádost o odejmutí pozemků parc. č. 3606/1 a 3606/67, vše v k.ú. Žižkov ze svěřené 
správy MČ P3 
MČ P3 má ve svěřené správě pozemky parc. č. 3606/1 a 3606/67, vše v k.ú. Žižkov, vedené 
na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha. 
MČ P3 zajistila provedení zápisu geodetického zaměření skutečného stavu v terénu 
asfaltových zpevněných ploch a ploch zeleně v okolí obytných domů č.p. 2662, 2663, 2664 a 
2665 v ulici Pod Lipami, Praha 3. 
Části oddělovaných pozemků ve svěřené správě MČ P3 parc.č. 3606/1 a 3606/6, které tvoří ve 
skutečnosti části plochy komunikace ulice Pod Lipami, byly označeny parcelními čísly 
3606/1 a 3606/67, vše v k.ú. Žižkov. 
Vzhledem k tomu, že MČ P3 nepřísluší správa a údržba komunikací, je nutno požádat hl. m. 
Prahu o odejmutí předmětných pozemků ze svěřené správy. 
„Komise pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 předložit ZMČ P3 ke schválení 
žádost o odejmutí pozemků parc.č. 3606/1 a 3606/67, vše v k.ú. Žižkov ze svěřené správy 
MČ P3.“ 

Hlasování: pro  5 
       proti 0 

      zdržel se 0 
 

Příloha č.1 usnesení č.330 ze dne 19.09.2017 - Výňatek ze zápisu z jednání Komise pro majetek MČ Praha 3 ze dne 4.9.2017



Důvodová zpráva
Zpracoval: Iveta Vlasáková, vedoucí odboru majetku

MČ P3 má ve svěřené správě pozemky parc. č. 3606/1 a 3606/67, vše v k.ú. Žižkov, vedené na LV 1636 
pro k.ú. Žižkov, obec Praha. 
MČ P3 zajistila provedení zápisu geodetického zaměření skutečného stavu v terénu asfaltových 
zpevněných ploch a ploch zeleně v okolí obytných domů č.p. 2662, 2663, 2664 a 2665 v ulici Pod 
Lipami, Praha 3. 
Části oddělovaných pozemků ve svěřené správě MČ P3 parc.č. 3606/1 a 3606/6, které tvoří ve 
skutečnosti části plochy komunikace ulice Pod Lipami, byly označeny parcelními čísly 3606/1 a 
3606/67, vše v k.ú. Žižkov. 
Vzhledem k tomu, že MČ P3 nepřísluší správa a údržba komunikací, je nutno požádat hl. m. Prahu o 
odejmutí předmětných pozemků ze svěřené správy. 
Komise pro majetek MČ P3 doporučila dne 4.9.2017 RMČ P3 předložit ZMČ P3 ke schválení žádost o 
odejmutí pozemků parc.č. 3606/1 a 3606/67, vše v k.ú. Žižkov ze svěřené správy MČ P3. 
Na základě výše uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání. 
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