
č.j.: 853/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 352

ze dne 19.12.2017

Návrh Smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba tří bytových 
jednotek ve společných částech 6. a 7. nadzemního podlaží v budově č.p. 
790, postavené na pozemku parc. č. 554, adresou Husitská 44, Praha 3, 
vše k.ú. Žižkov, obec Praha 

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. návrh Smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba tří bytových jednotek ve 

společných částech  6. a 7. nadzemního podlaží v  budově č.p. 790, postavené na 
pozemku parc. č. 554, adresou Husitská 44, Praha 3, vše k.ú. Žižkov, obec Praha,  mezi 
vlastníky jednotek v uvedeném domě a společností PELA invest, s.r.o., , IČ 28887077, se 
sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, zaps. ve veřejném seznamu 
(obchodním rejstříku) vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151171. 
Návrh smlouvy o výstavbě je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

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

1.1. podepsat smlouvu o výstavbě  

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části
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e) bojler   1 ks 
f) topná tělesa – radiátory 2 ks 

 
K vlastnictví jednotky dále patří veškeré vnitřní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně 
koncových zařízení a uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního topení apod.) 
vnitřní rozvody elektroinstalace od bytové rozvodnice včetně ní a včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, 
osvětlovací tělesa), podlahová krytina, nenosné bytové příčky, vnitřní dveře a okna, nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 790/2 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 419/11172 na společných částech 
budovy. 
 
S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Parcele popsaná v prohlášení vlastníka. 
 
 

3. Bytová jednotka č. 790/3  o velikosti 2+1, umístěná v 2. NP 
o celkové ploše s příslušenstvím 69,5 m2 

 

 se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: 
 

Předsíň    6,1 m2 

 Komora    1,0 m2 

 Kuchyně               18,3 m2 

 Pokoj 1              14,7 m2 

Pokoj 2              22,5 m2 

 Koupelna               5,9 m2 

 WC    1,0 m2 

                                                      __________________________________ 

             celkem                            69,5 m2 

 

Vybavení náležející k jednotce: 
a) vana   1 ks 
b) WC mísa s nádrží  1 ks 
c) umyvadlo   1 ks 
d) míchací baterie  2 ks 
e) bojler   1 ks 
f) topná tělesa – radiátory 3 ks 

 
K vlastnictví jednotky dále patří veškeré vnitřní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně 
koncových zařízení a uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního topení apod.) 
vnitřní rozvody elektroinstalace od bytové rozvodnice včetně ní a včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, 
osvětlovací tělesa), podlahová krytina, nenosné bytové příčky, vnitřní dveře a okna, nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 790/3 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 695/11172 na společných částech 
budovy. 
 
S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Parcele popsaná v prohlášení vlastníka. 
 
 

4. Bytová jednotka č. 790/4  o velikosti 3+1, umístěná v 3. NP 
o celkové ploše s příslušenstvím 88,4 m2 

 

 se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: 
 

Předsíň    3,7 m2 

 Komora 1   1,1 m2 

Komora 2   3,3 m2 

 Kuchyně               12,5 m2 

 Pokoj 1               20,5 m2 

Pokoj 2               26,4 m2 
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Pokoj 3               13,5 m2 

Koupelna                3,5 m2 

 Koupelna + WC   3,9 m2 

                                                      __________________________________ 

             celkem                88,4 m2 

 

Vybavení náležející k jednotce: 
a) vana   2 ks 
b) WC mísa s nádrží  2 ks 
c) umyvadlo   2 ks 
d) míchací baterie  4 ks 
e) bojler   1 ks 
f) topná tělesa – radiátory 4 ks 

 
K vlastnictví jednotky dále patří veškeré vnitřní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně 
koncových zařízení a uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního topení apod.) 
vnitřní rozvody elektroinstalace od bytové rozvodnice včetně ní a včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, 
osvětlovací tělesa), podlahová krytina, nenosné bytové příčky, vnitřní dveře a okna, nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 790/4 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 884/11172 na společných částech 
budovy. 
 
S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Parcele popsaná v prohlášení vlastníka. 
 
 

5. Bytová jednotka č. 790/5  o velikosti 3+1, umístěná v 3. NP 
o celkové ploše s příslušenstvím 84,4 m2 

 

 se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: 
 

Předsíň               12,9 m2 

 Komora     1,4 m2 

 Kuchyně               12,3 m2 

 Pokoj 1               23,6 m2 

Pokoj 2               15,5 m2 

Pokoj 3               12,1 m2 

Koupelna                5,5 m2 

 WC    1,1 m2 

                                                      __________________________________ 

             celkem                84,4 m2 

 

Vybavení náležející k jednotce: 
a) vana   1 ks 
b) WC mísa s nádrží  1 ks 
c) umyvadlo   1 ks 
d) míchací baterie  2 ks 
e) karma   1 ks 
f) topná tělesa – radiátory 4 ks 

 
K vlastnictví jednotky dále patří veškeré vnitřní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně 
koncových zařízení a uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního topení apod.) 
vnitřní rozvody elektroinstalace od bytové rozvodnice včetně ní a včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, 
osvětlovací tělesa), podlahová krytina, nenosné bytové příčky, vnitřní dveře a okna, nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 790/5 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 844/11172 na společných částech 
budovy. 
 
S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Parcele popsaná v prohlášení vlastníka. 
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6. Bytová jednotka č. 790/6  o velikosti 2+1, umístěná ve 4. NP 

o celkové ploše s příslušenstvím 70,6 m2 

 

 se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: 
 

Předsíň                 8,9 m2 

 Kuchyně               14,7 m2 

 Pokoj 1               23,1 m2 

Pokoj 2               15,5 m2 

Koupelna                7,6 m2 

 WC    0,8 m2 

                                                      __________________________________ 

             celkem                70,6 m2 

 

Vybavení náležející k jednotce: 
a) vana   1 ks 
b) WC mísa s nádrží  1 ks 
c) umyvadlo   1 ks 
d) míchací baterie  2 ks 
e) bojler   1 ks 
f) topná tělesa – radiátory 3 ks 

 
K vlastnictví jednotky dále patří veškeré vnitřní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně 
koncových zařízení a uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního topení apod.) 
vnitřní rozvody elektroinstalace od bytové rozvodnice včetně ní a včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, 
osvětlovací tělesa), podlahová krytina, nenosné bytové příčky, vnitřní dveře a okna, nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 790/6 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 706/11172 na společných částech 
budovy. 
 
S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Parcele popsaná v prohlášení vlastníka. 
 
 

7. Bytová jednotka č. 790/7  o velikosti 4+1, umístěná ve 4. NP 
o celkové ploše s příslušenstvím 103,3 m2 

 

 se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: 
 

Předsíň               13,0 m2 

 Komora     3,0 m2 

 Kuchyně               12,7 m2 

 Pokoj 1               15,2 m2 

Pokoj 2               12,4 m2 

Pokoj 3               24,3 m2 

Pokoj 4               17,7 m2 

Koupelna               4,1 m2 

 WC    0,9 m2 

                                                      __________________________________ 

             celkem              103,3 m2 

 

Vybavení náležející k jednotce: 
a) vana   1 ks 
b) WC mísa s nádrží  1 ks 
c) umyvadlo   1 ks 
d) míchací baterie  2 ks 
e) bojler   1 ks 
f) topná tělesa – radiátory 5 ks 
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K vlastnictví jednotky dále patří veškeré vnitřní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně 
koncových zařízení a uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního topení apod.) 
vnitřní rozvody elektroinstalace od bytové rozvodnice včetně ní a včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, 
osvětlovací tělesa), podlahová krytina, nenosné bytové příčky, vnitřní dveře a okna, nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 790/7 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 1033/11172 na společných částech 
budovy. 
 
S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Parcele popsaná v prohlášení vlastníka. 
 
 

8. Bytová jednotka č. 790/8  o velikosti 2+1, umístěná v 5. NP 
o celkové ploše s příslušenstvím 36,10 m2 

 

 se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: 
 

Předsíň               4,82 m2 

 Komora – mimo byt  1,70 m2 

 Kuchyně               5,78 m2 

 Pokoj 1               11,30 m2 

Pokoj 2               9,50 m2 

Koupelna + WC   3,00 m2 

                                                      __________________________________ 

             celkem     36,10 m2 

 

Vybavení náležející k jednotce: 
a) vana   1 ks 
b) WC mísa s nádrží  1 ks 
c) umyvadlo   1 ks 
d) míchací baterie  2 ks 
e) topná tělesa – radiátory 3 ks 

 
K vlastnictví jednotky dále patří veškeré vnitřní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně 
koncových zařízení a uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního topení apod.) 
vnitřní rozvody elektroinstalace od bytové rozvodnice včetně ní a včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, 
osvětlovací tělesa), podlahová krytina, nenosné bytové příčky, vnitřní dveře a okna, nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 790/8 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 361/11172 na společných částech 
budovy. 
 
S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Parcele popsaná v prohlášení vlastníka. 
 
 

9. Bytová jednotka č. 790/9  o velikosti 1+0, umístěná v 5. NP 
o celkové ploše s příslušenstvím 18,5 m2 

 

 se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: 
 
 Pokoj 1               18,0 m2 

WC – mimo byt   0,5 m2 

                                                      __________________________________ 

             celkem                18,5 m2 

 

Vybavení náležející k jednotce: 
a) WC mísa s nádrží  1 ks 
b) topná tělesa – radiátory 1 ks 

 
K vlastnictví jednotky dále patří veškeré vnitřní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně 
koncových zařízení a uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního topení apod.) 
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vnitřní rozvody elektroinstalace od bytové rozvodnice včetně ní a včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, 
osvětlovací tělesa), podlahová krytina, nenosné bytové příčky, vnitřní dveře a okna, nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 790/9 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 185/11172 na společných částech 
budovy. 
 
S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Parcele popsaná v prohlášení vlastníka. 
 
 

10. Bytová jednotka č. 790/10  o velikosti 3+1, umístěná v 5. NP 
o celkové ploše s příslušenstvím 85,4 m2 

 

 se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: 
 

Předsíň               8,5 m2 

 Spíž     1,0 m2 

 Kuchyně               13,0 m2 

 Pokoj 1               17,0 m2 

Pokoj 2               24,2 m2 

Pokoj 3               14,7 m2 

Koupelna                6,0 m2 

 WC    1,0 m2 

                                                      __________________________________ 

             celkem                85,4 m2 

 

Vybavení náležející k jedn-otce: 
a) vana   1 ks 
b) WC mísa s nádrží  1 ks 
c) umyvadlo   1 ks 
d) míchací baterie  2 ks 
e) karma   1 ks 
f) topná tělesa – radiátory 3 ks 

 
K vlastnictví jednotky dále patří veškeré vnitřní instalace za odbočnými ventily stoupacích vedení včetně 
koncových zařízení a uzavíracích ventilů (potrubní rozvody vody, kanalizace, plynu, ústředního topení apod.) 
vnitřní rozvody elektroinstalace od bytové rozvodnice včetně ní a včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, 
osvětlovací tělesa), podlahová krytina, nenosné bytové příčky, vnitřní dveře a okna, nacházející se uvnitř 
jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. 
 
K vlastnictví jednotky č. 790/10 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 854/11172 na společných částech 
budovy. 
 
S vlastnictvím jednotky jsou spojena práva k Parcele popsaná v prohlášení vlastníka. 
 

 

11.  Bytová jednotka č. 790/11 o velikosti 2+1, umístěná v 5.NP 

o celkové ploše s příslušenstvím 28,50 m
2
 

 

se skládá z těchto místností a příslušenství o následující ploše: 

Předsíň 2,56 m
2

 

Komora-mimo byt  1,10 m
2

 

Kuchyně  3,34 m
2

 

Pokoj 1  9,10  m
2

 

Pokoj 2  9,76  m
2

 

Koupelna + WC 2,64  m
2
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Magdalena Benešová, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Materiál je předkládán za základě žádosti stavebníka  - společnosti PELA invest, s.r.o., IČ 28887077, se 
sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10,  o souhlas městské části s obsahem smlouvy o 
výstavbě. 
  
Předmětem návrhu smlouvy je výstavba tří bytových jednotek ve společných částech 6. a 7. 
nadzemního podlaží budovy č.p. 790, adresou Husitská 44, Praha 3. Stavebník provede výstavbu 
jednotek na vlastní náklady. 
 
Stavebník se jako protiplnění za poskytnutí práva k výstavbě bytů ve společných částech domu 
zavazuje na svůj náklad zřídit nový osobní výtah ve skleněné šachtě včetně stavebních úprav, provést 
opravu střešního pláště ve dvorním traktu, opravu dvorní fasády domu bez zateplení, opravu uliční 
fasády domu, opravu stoupaček ZTI (voda a kanalizace) včetně uvedení bytů do původního stavu 
(dlažba atd.) a rekonstrukci prostor schodiště. Při výstavbě výtahu dojde ke zmenšení jednotek ve 
vlastnictví městské části č. 790/102 (v současné době volná) a 790/103 (pronajatá), kdy do části těchto 
prostor bude vestavěn výtah a nosné konstrukce výtahu. Nebytová jednotka č. 790/102 se tudíž 
zmenší z 27,6 m2 na 26,4 m2, tj. o 1,2 m2 a nebytová jednotka č. 790/103 se zmenší z 215,7 m2 na 
212,8 m2, tj. o 2,9 m2. Za tento zásah do dvou nebytových jednotek městské části stavebník na 
základě znaleckého posudku č. 497-116/2017 ze dne 11.10.2017 soudního znalce Ing. Lenky Tůmové 
poukáže na účet městské části  45 480,- Kč.  
  
 
Společnost PELA invest, s.r.o. se dále zavazuje uhradit ve prospěch vlastníků jednotek na účet 
Společenství vlastníků Husitská 44, Praha 3 cenu za převod spoluvlastnického podílu na pozemku ve 
výši 380 000,- Kč, přičemž každému z vlastníků přísluší částka odpovídající vzájemnému poměru jím 
převáděného podílu na pozemku vůči celkovému převáděnému podílu všech vlastníků.  
  
Návrh smlouvy o výstavbě byl projednán v Komisi pro majetek Rady městské části Praha 3 dne 
4.9.2017 a po doplnění ocenění úbytku m2 rozlohy nebytových jednotek soudním znalcem opětovně 
dne 20.11.2017. Ve Výboru pro územní plánování Zastupitelstva městské části Praha 3 byl návrh 
smlouvy projednán dne 5.9. 2017. Komise i Výbor doporučily RMČ návrh smlouvy o výstavbě předložit 
ZMČ ke schválení. 
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