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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

USNESENÍ 
č. R-153-024-14 

ze dne  15.4.2014 
 

Stanovisko městské části Praha 12 k prodeji pozemků parc. č. 873/238 a parc. 
č. 873/265 a částí pozemku parc. č. 873/1, vše v k. ú. Kamýk (při ul. Zimova) 

společnosti Rezidence Kamýk s.r.o. 
 

Rada městské části     
Toto usnesení bylo revokováno usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-076-018-16 ze dne 
30.5.2016 

1 .   b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 28.2.2014 o 
stanovisko městské části Praha 12 k prodeji pozemků parc. č. 873/238 o výměře 68 m2 a parc. č. 
873/265 o výměře 532 m2 a částí pozemku parc. č. 873/1 o výměrách cca 125 m2 a cca 148 m2, vše v 
k. ú. Kamýk 

2 .   n e s o u h l a s í  

s prodejem pozemků, nesvěřených městské části Praha 12, a to parc. č. 873/238 o výměře 68 m2, 
parc. č. 873/265 o výměře 532 m2 a částí parc. č. 873/1 o výměrách cca 125 m2 a cca 148 m2, vše v k. 
ú. Kamýk (při ul. Zimova) společnosti Rezidence Kamýk s.r.o., sídlem: Korunní 810/104, 
Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 02502623, z důvodu zahušťování stávající sídlištní zástavby a 
úbytku veřejných parkovacích míst 



3 .   u k l á d á  
3.1.  Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku 

3.1.1.  seznámit žadatele s usnesením rady 

Termín: 18.4.2014 

 
 

Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 1 se zdrželo 0 mimo místnost 

 
 
 
 

Mgr. Petr Prchal 
starosta  

 
 

Mgr. Zlatuše Rybářová 
zástupkyně starosty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předkladatel:  Ing. Jiří Fremr - zástupce starosty  
Zpracovatel Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Ing. Michal Šmíd, Odbor 

investic a správy majetku  
Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku  
Tisk: R-02093  
  
  



Důvodová zpráva – tisk č. R-02093 

 

Strana 1 (celkem 1) 

Důvodová zpráva 

Dne 10.3.2014 obdržela městská část Praha 12 žádost odboru evidence, správy a využití 
majetku Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 28.2.2014 o stanovisko k prodeji pozemků parc. 
č. 873/238 o výměře 68 m2 a parc. č. 873/265 o výměře 532 m2 a částí pozemku parc. č. 873/1 
o výměrách cca 125 m2 a 148 m2, vše v k. ú. Kamýk (při ul. Zimova), společnosti Rezidence 
Kamýk s.r.o., sídlem: Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 02502623. 
Důvodem odkoupení výše uvedených pozemků je vytvoření jednotného funkčního celku 
s pozemkem parc. č. 873/239 v k. ú. Kamýk, který se nachází ve vlastnictví společnosti 
Rezidence Kamýk s.r.o. 

Výše uvedená žádost byla projednána v komisích rady městské části, které k prodeji 
pozemků parc. č. 873/238 a parc. č. 873/265 a částí pozemku parc. č. 873/1, vše v k. ú. 
Kamýk, přijaly následující stanoviska: 

Komise územního rozvoje projednala záměr prodeje pozemků dne 7.4.2014 a přijala 
usnesení „Komise nesouhlasí s prodejem pozemků“ (pro – 17, jednomyslně). 

Komise životního prostředí projednala záměr prodeje pozemků dne 17.3.2014 a přijala 
usnesení „Komise nesouhlasí s prodejem pozemků“ (pro – 13, proti – 0, zdrželo se – 0, mimo 
- 1) z důvodu úbytku veřejných parkovacích ploch. 

Komise dopravy projednala záměr prodeje pozemků dne 24.3.2014 a přijala usnesení 
„Komise nesouhlasí s prodejem pozemků“ (pro – 10, jednomyslně). 

Komise nakládání s obecním majetkem projednala záměr prodeje pozemků dne 
27.3.2014 a přijala usnesení „Komise nesouhlasí s prodejem pozemků“ (pro – 11, 
jednomyslně) z důvodu zahušťování stávající zástavby a úbytku parkovacích míst. 

Odbor životního prostředí a dopravy vydal dne 4.4.2014 stanovisko, podle kterého nemá 
k prodeji výše uvedených pozemků žádné připomínky. Nicméně doporučuje ponechat volný 
průchod mezi pozemkem parc. č. 873/239 a panelovým domem č. p. 626 na pozemku parc. č. 
873/26. 

Odbor investic a správy majetku prodej výše zmíněných pozemků rovněž nedoporučuje 
a současně tak předkládá radě městské části k projednání nesouhlasné stanovisko městské 
části Praha 12 k prodeji pozemků parc. č. 873/238 o výměře 68 m2 a parc. č. 873/265 
o výměře 532 m2 a částí pozemku parc. č. 873/1 o výměrách cca 125 m2 a cca 148 m2, vše 
v k. ú. Kamýk. 

Přílohy důvodové zprávy:  

Příloha č. 1 - žádost MHMP ze dne 28.2.2014 
Příloha č. 2 – žádost společnosti Rezidence Kamýk s.r.o. ze dne 27.1.2014 
Příloha č. 3 – výpis z OR 
Příloha č. 4 – výpis z KN 
Příloha č. 5 – situační plánek 
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PŘIPOMÍNKOVÝ LIST  k tisku č.R-02093 

        10.4.2014 9:04:00 

PŘIPOMÍNKOVÁ 
MÍSTA 

PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU DATUM STANOVISKO ZPRACOVATELE DATUM 

Rada MČ Praha 12 

Fremr Jiří Ing.  

Připomínkuje jako 
zástupce starosty 

bez připomínek 
    

 

9.4.2014     

 
 

Odbor investic a 
správy majetku 

Syrovátko Jaroslav 
Mgr.  

bez připomínek 
    

 

9.4.2014     

    
 

Ing. Jiřímu Fremrovi - 
zástupci starosty 

       

Mgr. Jaroslavu 
Syrovátko, Odbor 
investic a správy 
majetku 
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