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MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 355

ze dne 19.12.2017

Odejmutí pozemků parc. č. 2896/2 a parc. č. 2896/7, 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 20.11.2017, který je 

přílohou tohoto usnesení 

II. s c h v a l u j e
1. odejmutí pozemků parc. č. 2896/2 a parc. č. 2896/7, 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 20.11.2017 
 

Ad 6) 
 
Odejmutí pozemků parc. č. 2896/2 a 2896/7, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy MČ P3. 

MČ P3 před časem požádala hl. m. Prahu o svěření pozemku parc. č. 3063/1 v k.ú. Žižkov, 
tvořícího zpevněnou plochu u křižovatky ulic Malešická a Za Vackovem, Praha 3. Hl. m. 
Praha k podané žádosti sdělilo, že TSK hl. m. Prahy a.s. se svěřením pozemku MČ P3 
nesouhlasí. 
Na tento pozemek navazují pouze dva pozemky, které má MČ P3 ve svěřené správě, a to parc. 
č. 2896/2 a 2896/7, vše v k.ú. Žižkov, s druhem pozemku ostatní plocha, se způsobem využití 
jiná plocha, které tvoří část komunikace. Z důvodu zamítnutí svěření sousedního pozemku 
parc. č. 3063/1 v k.ú. Žižkov jsou předmětné pozemky pro MČ P3 nevyužitelné.  

Důvodem žádosti o odejmutí předmětných pozemků ze svěřené správy je majetkové 
narovnání pozemků v této lokalitě. 

„Komise pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 předložit ZMČ P3 ke schválení 
odejmutí pozemků  parc. č. 2896/2 a 2896/7, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy MČ 
P3.“ 

Hlasování: pro 5 
proti 0 

  zdržel se 0 
 

Příloha č.1 usnesení č.355 ze dne 19.12.2017 - Výňatek ze zápisu z jednání Komise pro majetek MČ Praha 3 ze dne 20.11.2017



Důvodová zpráva
Zpracoval: Iveta Vlasáková, vedoucí odboru majetku

MČ P3 v minulosti požádala hl. m. Praha o svěření pozemku parc.č. 3063/1 v k.ú. Žižkov, tvořícího 
zpevněnou plochu u křižovatky ulic Malešická a Za Vackovem, Praha 3. 
Hl. m. Praha k podané žádosti sdělilo, že TSK hl. m. Prahy a.s. se svěřením pozemku MČ P3 nesouhlasí. 

Na požadovaný pozemek parc. č. 3063/1 v k.ú. Žižkov navazují dva pozemky, které má MČ P3 ve 
svěřené správě, a to parc.č. 2896/2 a 2896/7, vše v k.ú. Žižkov, vedené v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha,  jiná plocha. Vzhledem k zamítavému stanovisku ke svěření pozemku parc. č. 3063/1 v 
k. ú. Žižkov jsou pro městskou část tyto pozemky nevyužitelné. 

Důvodem žádosti o odejmutí předmětných pozemků ze svěřené správy je majetkové narovnání 
pozemků v této lokalitě. 

Komise pro majetek MČ P3 dne 20.11.2017 doporučila předložit ZMČ P3 ke schválení žádost o 
odejmutí pozemků parc.č. 2896/2 a 2896/7, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy MČ P3. 

Na základě shora uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání. 
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