
                              MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 

                              VÝBOR PRO MAJETEK 

                              ZASTUPITELSVA MĚSTSKE ČASTI 

 Zápis z jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ze dne 19.2.2020 

 

Zápis z jednání Výboru pro majetek Zastupitelstva městské části 
Datum jednání: 19.2.2020 

Místo jednání:  čekárna svatební síně, ve 2. patře budovy radnice, Havlíčkovo nám. 9   

Začátek jednání:         17,02 hodin  

Konec jednání:            17,18 hodin  

Jednání řídila předsedkyně Výboru Jana Belecová  
Počet přítomných členů: 7           (příchod pana Filipa Hausknechta v 17,05) 

Přítomni dle prezenční listiny:  Jana Belecová, Jiří Ptáček, Bc. Filip Brückner, 

                                                      Mgr. Pavel Křeček, Filip Hausknecht,  

                                                      Ing. Zdeněk Řeřicha, Ing. Jaroslav Tingl  

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový 

přístup. 

Omluven:  0 

Hosté: 0 

Počet stran:  8 

Tajemník výboru (zapisovatel):   Bc. Iveta Vlasáková 

Ověřovatel zápisu:  
Ověřovatelem zápisu byl zvolen pro toto volební období Mgr. Pavel Křeček- místopředseda 

výboru.  

Program jednání: 

1. Žádost provozovatele restaurace Planeta Žižkov, Tachovské náměstí 1, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov, IČ 70759308, (dále jen „žadatel“), o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části 

pozemku parc.č. 487/1 v k.ú. Žižkov, o výměře cca 38 m2, za účelem zřízení restaurační 

předzahrádky v období od 11.4.2020 do 28.9.2020. 

2. Žádost společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o., IČ 170 47 234, ve věci řešení smluvního 

vztahu ke 3 reklamním zařízením umístěným na části pozemku parc. č. 4435/28 v k.ú. Žižkov, 

na opěrné zdi při ulici Husitská, která je součástí tohoto pozemku. 

3. Žádost Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2545, 2546, Praha 3, IČ 271 00 138, o 

vydání souhlasu k provedení stavebního záměru „Zateplení bytového domu ul. Buková č.p. 

2545/3 a 2546/5 v Praze 3“ na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 3. 

4. Žádost o vydání souhlasu k provedení záměru "Stavební úpravy NTL a STL plynovodů 

Prokopova, Sabinova a okolí, Praha 3" v budově č.p. 100, která je součástí pozemku parc.č. 

876, vše v k.ú. Žižkov, Prokopova 16, Praha 3. 

5. Žádost společnosti CENTRAL GROUP 32. investiční s.r.o., IČ 036 75 521, o vydání souhlasu 

s umístěním a provedením stavebního záměru "Revitalizace nákladového nádraží Žižkov-

sever, Praha 3“ na pozemku parc.č. 4150/10 v k.ú. Žižkov a dále žádost o souhlas vlastníka 

pozemku s kácením dřevin a o vydání plné moci pro podání žádosti o povolení kácení dřevin 

mimo les.  

6. Žádost o vydání souhlasu k umístění stavebního záměru "Bytový dům S12, Praha 3" na 

pozemcích parc.č. 1896/5, 1923 a 4371, vše v k.ú. Žižkov a dále žádost o vydání plné moci 

pro projednání této stavby s Odborem památkové péče MHMP.  

7. Žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 72 Na Balkáně Praha 3, IČ 638 

29 835, o vydání souhlasu se záměrem umístění kabelového vedení pro rozvod elektřiny v 

zahrádkářské osadě, na pozemcích parc.č. 1913/2, a 1916/2, vše v k.ú. Vysočany. 

Hlasování: pro  6   (nebyl přítomen pan Filip Hausknecht) 
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      proti 0 

        zdržel se 0 

Jednání: 

Ad 1) 

Žádost provozovatele restaurace Planeta Žižkov, Tachovské náměstí 1, 130 00  Praha 3 – 

Žižkov, IČ 70759308, (dále jen „žadatel“), o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části 

pozemku parc.č. 487/1 v k.ú. Žižkov, o výměře cca 38 m2, za účelem zřízení restaurační 

předzahrádky v období od 11.4.2020 do 28.9.2020. 

Pozemek parc.č. 487/1 v k.ú. Žižkov, který je součástí Tachovského náměstí, je v katastru 

nemovitostí vedený jako ostatní plocha, se způsobem využitím ostatní komunikace, ve 

vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěřené správě MČ P3.  

Žadatel provozuje restauraci včetně předzahrádky již od roku 2013. Každoročně žádá 

o uzavření nájemní smlouvy za účelem zřízení předzahrádky u restaurace na dobu určitou 

a zároveň žádá o povolení zvláštního užívání veřejné komunikace. Odbor dopravy ÚMČ 

Praha 3 vydává žadateli na základě uzavřené nájemní smlouvy Rozhodnutí o povolení 

zvláštního užívání komunikace v Praze 3, Tachovské náměstí. 

Poplatek za zábor veřejného prostranství je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 5/2011 Sb., 

o místním poplatku, a činí 10,- Kč/m2/den.  

Nájemné tak bylo vypočteno následovně: 171 dní x 10,- Kč x 38 m2 = 64 980 Kč.  

„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit uzavření nájemní smlouvy k 

části pozemku parc. č. 487/1 v k.ú. Žižkov, o výměře 38 m2, za účelem zřízení restaurační 

předzahrádky v termínu od 11.4.2020 do 28.9.2020, za cenu nájmu 64 980 Kč .“ 

Hlasování: pro  6    

      proti 0 

        zdržel se 0 

Ad 2) 

Žádost společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o., IČ 170 47 234, ve věci řešení smluvního 

vztahu ke třem reklamním zařízením umístěným na části pozemku parc. č. 4435/28 v k.ú. 

Žižkov, na opěrné zdi při ulici Husitská, která je součástí tohoto pozemku. 

Dne 28.2.1994 vydal Drážní správní úřad společnosti RAILREKLAM, spol. s r.o., IČ 170 

47 234, (dále jen „Společnost“), povolení ke zřízení reklamy na opěrné zdi při ulici Husitská, 

na části pozemku parc. č. 4435/1 v k.ú. Žižkov. Následně uzavřely České dráhy, a.s., IČ 709 

94 226, (dále jen „České dráhy“) se Společností nájemní smlouvu k užívání části pozemku parc. 

č. 4435/1 v k.ú. Žižkov, za účelem reklamní činnosti. V roce 2013 přešla kupní smlouvou 

č. 2013/02117/20.2 z vlastnictví Českých drah do vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správy 

MČ P3 část pozemku parc. č. 4435/1 v k.ú. Žižkov, která byla geometrickým plánem nově 

označena parc. č. 4435/20 v k.ú. Žižkov. Na části nově vzniklého pozemku parc. č. 4435/20 

byly umístěny tři reklamní panely Společnosti, která však o přechodu vlastnictví na nového 

vlastníka nebyla Českými drahami informována a ani kupující (MČ P3) o uzavřeném nájemním 

vztahu nevěděl. 

Teprve v rámci šetření neoprávněného užívání pozemků ve svěřené správě MČ P3 bylo zjištěno, 

že na části pozemku parc. č. 4435/28 v k.ú. Žižkov, který nově vznikl geometrickým zaměřením 

Tachovského náměstí z pozemku parc. č. 4435/20 v k.ú. Žižkov, jsou umístěny tři vylepovací 

reklamní panely o výměře 5 x 2 m, pro které není uzavřen žádný smluvní vztah. Z tohoto 

důvodu zjišťoval Odbor majetku ÚMČ P3 kdo je vlastníkem těchto reklamních panelů. 

Osloveno bylo několik reklamních společností k předložení právních dokladů opravňujících k 
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užívání předmětné části pozemku. Na základě výzvy se k provozování reklamních panelů 

přihlásila společnost RAILREKLAM, spol. s r.o., IČ 170 47 234. Při osobním jednání, které 

proběhlo dne 8.1.2020 se zástupcem Společnosti, byly předloženy dokumenty opravňující 

užívání části původního pozemku parc. č. 4435/1 v k.ú. Žižkov, a to na základě vydaného 

rozhodnutí o povolení ke zřízení reklamy na opěrné zdi v ulici Husitská Drážním správním 

úřadem. Současně byla předložena k nahlédnutí i nájemní smlouva mezi Českými drahami 

a Společností. Kopie této nájemní smlouvy, z důvodu povinnosti mlčenlivosti vůči Českým 

drahám, nebyla zástupcem Společnosti MČ P3 poskytnuta. 

Na základě předchozího jednání a vyjasnění nových skutečností zaslala Společnost žádost 

o pronájem části pozemku parc. č. 4435/28 v k.ú. Žižkov, za účelem užívání části opěrné zdi 

při ulici Husitská a k umístění tří reklamních panelů s tím, že předmětnou část pozemku dosud 

užívala v dobré víře a je připravena MČ P3 zpětně uhradit nájemné za tři roky. V rámci 

narovnání zároveň zaslala i návrh nové nájemní smlouvy, včetně navrhované výše nájemného, 

a to 30% z veškerého ročního obratu realizovaného z jednoho reklamního zařízení, včetně 

valorizace, nejméně však 5000 Kč za 1 ks/rok a s finančním vyrovnáním za tři roky zpětně.  

„Výbor pro majetek MČ P3 nedoporučuje RMČ P3 schválit uzavření nájemní smlouvy 

se společností RAILREKLAM, spol. s r.o., IČ 170 47 234, za účelem umístění a 

provozování tří vylepovacích reklamních zařízení na části pozemku parc. č. 4435/28 v k.ú. 

Žižkov, na opěrné zdi při ulici Husitská, která je součástí tohoto pozemku, na dobu (5 let), 

s výší nájemného (30%) z veškerého ročního obratu realizovaného z jednoho reklamního 

zařízení, včetně valorizace, nejméně však (5.000,-)Kč za 1 ks/rok. Výbor pro majetek MČ 

P3 požaduje uplatnit bezdůvodné obohacení za tři roky zpětně, dle jimi navrhované 

částky 5 000 Kč/1ks/rok a okamžité odstranění reklamních zařízení  na náklady 

RAILREKLAM, spol. s r.o., IČ 170 47 234.“ 

Hlasování: pro 7 

      proti 0 

      zdržel se 0 

Ad 3) 

Žádost Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2545, 2546, Praha 3, IČ 271 00 138, 

o vydání souhlasu k provedení stavebního záměru „Zateplení bytového domu ul. Buková 

č.p. 2545/3 a 2546/5 v Praze“ na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 3. 

Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2545, 2546, Praha 3, IČ 271 00 138, (dále jen 

„stavebník“) požádalo MČ Praha 3 o vydání souhlasu k provedení stavebního záměru 

„Zateplení bytového domu ul. Buková  č.p. 2545/3 a 2546/5 v Praze“ (dále jen „stavba). 

Stavba je navržena na pozemcích stavebníka a dále na pozemcích parc.č. 2931/62,  2931/152, 

2931/217, 2931/219, 2931/374, 2931/375 a 2931/376, vše v k.ú. Žižkov, ve svěřené správě MČ 

Praha 3, na nichž je navrženo umístění lešení a zařízení staveniště.  

Pozemky parc.č. 2931/62 a 2931/152, vše v k.ú. Žižkov, s druhem pozemků ostatní plocha, 

způsobem využití zeleň, jsou vedeny v KN na LV č. 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, 

s vlastnickým právem pro hl.m. Prahu  a  svěřenou správou MČ Praha 3. 

Pozemky parc.č. 2931/217 a 2931/219, vše v k.ú. Žižkov, s druhem pozemků ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, jsou vedeny v KN na LV č. 1636 pro k.ú. Žižkov, obec 

Praha, s vlastnickým právem pro hl.m. Prahu a svěřenou správou MČ Praha 3. 

Pozemky parc.č. 2931/374,  2931/375 a 2931/376, vše v k.ú. Žižkov, s druhem pozemků ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, jsou vedeny v KN na LV č. 1636 pro k.ú. Žižkov, obec 

Praha, s vlastnickým právem pro hl.m. Prahu a svěřenou správou MČ Praha 3. 
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Praze, bude na nich váznout věcné břemeno, které by ZO ČZS č. 72 opravňovalo k realizaci 

práv z něj plynoucích, tj. vstup a vjezd na předmětné pozemky za účelem údržby, opravy, 

kontroly, modernizace el. kabelového vedení, řešení havarijních situací apod., což by hl.m. 

Praze fakticky zabránilo změnit účel využití předmětných pozemků.  

Proto bude se ZO ČZS č. 72 uzavřena Smlouva o podmínkách umístění rozvodu elektřiny na 

předmětných pozemcích, jejímž předmětem bude stanovení podmínek pro vydání souhlasu MČ 

Prahy 3 se stavebním záměrem - vybudováním rozvodu elektřiny na pozemcích parc.č. 1913/2 

a 1916/2, vše k.ú. Vysočany, a to zejména: 

a) v případě, že  MČ Praha 3 bude povinna požádat o odejmutí předmětných pozemků ze 

svěřené správy, ZO ČZS č. 72 převede bezúplatně vybudované rozvody elektřiny 

nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy MČ Praha 3 do vlastnictví MČ Praha 3 (resp. 

uzavře s MČ Praha 3 darovací smlouvu). 

b) smluvní pokuta za nedodržení této podmínky. 

c) právo MČ P3 odstranit rozvody elektřiny na náklady ZO ČSZ č. 72, bude-li to hl.m. Praha 

požadovat 

d) uvedení pozemků do původního stavu po ukončení prací souvisejících s vybudování 

rozvodu elektřiny. 

Přílohou této smlouvy bude souhlas se záměrem umístění kabelového vedení pro rozvod 

elektřiny v zahrádkářské osadě na předmětných pozemcích.    

„Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit uzavření smlouvy o podmínkách 

umístění rozvodu elektřiny na pozemcích parc.č. 1913/2 a 1916/2, vše v k.ú. Vysočany, se 

Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 72 Na Balkáně Praha 3, IČ 638 29 

835, jejíž přílohou bude souhlas se záměrem umístění kabelového vedení pro rozvod 

elektřiny v zahrádkářské osadě, na pozemcích parc.č. 1913/2 a 1916/2, vše v k.ú. 

Vysočany." 

Hlasování pro 7 

      proti 0 

      zdržel se 0 

 

 

 

Zapsala: Bc. Iveta Vlasáková, tajemnice výboru             ------------------------ 

 

Ověřil: Mgr. Pavel Křeček   

Ověření podpisem určeného ověřovatele je nahrazeno e-mailem potvrzujícím ověření správnosti 

zápisu. Toto potvrzení ověřovatele je neveřejnou přílohou zápisu z jednání. 

 

 

 

Schválila: Jana Belecová, předsedkyně výboru                 

  ------------------------ 


