
MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 133

ze dne 17.12.2019

Žádost o svěření pozemků parc.č. 4229/1 a parc.č. 4229/9, vše v k.ú. 
Žižkov, při ulici Pitterova, Praha 3, 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 Výboru pro majetek MČ Praha 3 ze dne 4.9.2019, který je 

přílohou č. 1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
1. žádost o svěření pozemků parc.č. 4229/1 a parc.č. 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, při ulici 

Pitterova, Praha 3, do správy městské části Praha 3, která je přílohou č. 2 tohoto 
usnesení

III. u k l á d á
1. Jiřímu Ptáčkovi, starostovi

1.1. požádat hl. m. Prahu o svěření výše uvedených pozemků

Jiří Ptáček 
starosta městské části



 Zápis z jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 4.9.2019 
 
 

Ad 12) 
Žádost o svěření pozemků parc.č. 4229/1 a parc.č. 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, do správy 
MČ P3 
Pozemky parc.č. 4229/1 a parc.č. 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, jsou v katastru nemovitostí 
vedeny na LV 1873 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s druhy pozemku ostatní plocha, způsoby 
využití jiná plocha, s vlastnickým právem pro hl. m. Prahu. Nachází se mezi parkem 
Parukářka a Pitterovou ulicí a MČ P3 k nim nevykonává svěřenou správu. 
Hlavní město Praha získalo předmětné pozemky v exekuční dražbě. V budoucnu by měl v této 
lokalitě vzniknout park pojmenovaný po zakladateli žižkovského Milíčova domu Přemyslu 
Pitterovi.  
V rámci scelení správy zeleně by bylo vhodné předmětné pozemky získat do svěřené správy 
MČ P3. 
„Výbor pro majetek MČ P3  doporučuje  RMČ P3 předložit ZMČ ke schválení žádost o 
svěření pozemků parc.č. 4229/1 a parc.č. 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, do správy MČ P3.“ 

Hlasování: pro  6 
 proti  0 

 zdržel se 0 
 

Příloha č.1 usnesení č.133 ze dne 17.12.2019 - Výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek MČ P3 ze dne 4.9.2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne   
č.j:  UMCP3  
 
Žádost o svěření pozemků parc.č. 4229/1 a 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, do správy městské 
části Praha 3 
 
Na základě Usnesení ZMČ Praha 3 č.      ze dne                a v souladu se zákonem č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dle obecně závazné vyhlášky 
hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, žádá městská část Praha 3 o svěření pozemků parc.č. 4229/1 
a 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, do správy městské části Praha 3. 
Předmětné pozemky se nachází mezi parkem „Parukářka“ a Pitterovou ulicí. Hlavní město 
Praha získalo předmětné pozemky v exekuční dražbě. V budoucnu by měl v této lokalitě 
vzniknout veřejně přístupný park pojmenovaný po zakladateli žižkovského Milíčova domu 
Přemyslu Pitterovi. Důvodem žádosti je scelení správy zeleně ve výše uvedené lokalitě. 
V příloze zasíláme Usnesení ZMČ Praha 3 č.            ze dne                  o schválení žádosti             
o svěření pozemků parc.č. 4229/1 a 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, do správy městské části Praha 
3. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Příloha: Usnesení ZMČ č.      ze dne 
    Výpis z katastru nemovitostí 
    Mapové podklady    
 
 
 
 
 
 
 
 
Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor evidence majetku 
Ing. Martin Kubelka, Ph.D.  
ředitel odboru  
nám. Franze Kafky 1  
110 00  Praha 1  

Příloha č.2 usnesení č.133 ze dne 17.12.2019 - Návrh žádosti o svěření pozemků



Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor majetku

Pozemky parc.č. 4229/1 a parc.č. 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, jsou v katastru nemovitostí vedeny na LV 
1873 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s druhy pozemku ostatní plocha, způsoby využití jiná plocha, s 
vlastnickým právem pro hl. m. Prahu. Nachází se mezi parkem Parukářka a Pitterovou ulicí a MČ P3 
k nim nevykonává svěřenou správu. 
Hlavní město Praha získalo předmětné pozemky v exekuční dražbě. V budoucnu by měl v této lokalitě 
vzniknout veřejně přístupný park pojmenovaný po zakladateli žižkovského Milíčova domu, Přemyslu 
Pitterovi.  
V rámci scelení správy zeleně by bylo vhodné předmětné pozemky získat do svěřené správy MČ P3. 
Výbor pro majetek MČ P3  doporučil RMČ P3 dne 4.9.2019 předložit ZMČ ke schválení žádost o svěření 
pozemků parc.č. 4229/1 a parc.č. 4229/9, vše v k.ú. Žižkov, do správy MČ P3. 
Odbor územního rozvoje i Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3 se svěřením předmětných 
pozemků do správy MČ P3 souhlasí. 
Na základě výše uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání. 
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