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D�vodová zpráva 

Dne 2.11.2016 obdržela m�stská �ást Praha 12 žádost odboru evidence, správy a využití 
majetku Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 20.10.2016 o stanovisko k prodeji pozemk� p. �. 
873/61 o vým��e 406 m2, p. �. 873/65 o vým��e 2 m2, p. �. 873/66 o vým��e 2 m2, p. �. 873/68 
o vým��e 376 m2 a �ást p. �. 873/1 o vým��e 9.276 m2, vše  k. ú. Kamýk, spole�nosti Fisolta 
plus s.r.o., vlastníkovi objektu ob�anské vybavenosti �. p. 627 (NS Obzor p�i ul. 
Novodvorská). D�vodem žádosti spole�nosti Fisolta plus s.r.o. je zám�r revitalizace objekt�
ob�anské vybavenosti v jejím vlastnictví, které jsou již za hranicí životnosti. Sou�ástí 
revitalizace objekt� je i zám�r vybudovat na pozemcích ve vlastnictví spole�nosti Fisolta plus 
s.r.o. a dále na výše uvedených pozemcích hl. m. Prahy multifunk�ní centrum, které by svým 
charakterem vhodn� doplnilo jak již stávající zástavbu, tak nov� budované bytové objekty 
Central Group, a.s. 

Výše uvedená žádost byla projednána v komisích rady m�stské �ásti, které k prodeji 
pozemk� p. �. 873/61, 873/65, 873/66, 873/68 a �ásti pozemku p. �. 873/1, vše v k. ú. Kamýk, 
p�ijaly následující stanoviska: 

Komise územního rozvoje projednala zám�r prodeje pozemk� dne 9.11.2016 a p�ijala 
usnesení „Komise nesouhlasí s prodejem pozemk�“ (pro – 17, proti – 0, zdrželi se -3). 

Komise životního prost�edí projednala zám�r prodeje pozemk� dne 16.11.2016 a 
p�ijala usnesení „Komise zásadn� nesouhlasí s prodejem pozemk�“ (pro – 12, jednomysln�).  

Komise dopravy projednala zám�r prodeje pozemk� dne 23.11.2016 a p�ijala usnesení 
„Komise nesouhlasí s prodejem pozemk� (pro – 12, jednomysln�), nebo� na pozemcích se 
nachází parkovací záliv a cyklostezka.  

Komise nakládání s obecním majetkem projednala zám�r prodeje pozemk� dne 
28.11.2016 a p�ijala usnesení „Komise nesouhlasí s prodejem pozemk�“ (pro – 10, 
jednomysln�). D�vodem nesouhlasu je skute�nost, že na pozemcích se nachází �ást 
cyklostezky a parkovišt�. 

Odbor životního prost�edí vydal dne 25.11.2016 stanovisko, ve kterém se uvádí, že 
pozemek p. �. 873/1 je za�azen do pasportu ploch ve�ejné zelen� udržovaných M� Praha 12 a 
OŽP nesouhlasí s prodejem pozemk� ve�ejné zelen� pro výstavbu �i jiné komer�ní ú�ely. 

Odbor investic a správy majetku p�edložil na jednání rady m�stské �ásti dne 12.12.2016 
ke schválení návrh nesouhlasného stanoviska m�stské �ásti Praha 12 k prodeji pozemk� p. �. 
873/61, 873/65, 873/66, 873/68 a �ásti pozemku p. �. 873/1,, vše  v k. ú. Kamýk. Tento 
p�edklad byl z jednání rady stažen z d�vodu nedostatku informací. Následn� odbor investic a 
správy majetku dne 21.12.2016 zaslal odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu 
hl. m. Prahy vyjád�ení m�stské �ásti Praha 12 k zám�ru úplatného p�evodu výše zmín�ných 
pozemk�, ve kterém m�stská �ást p�ed vydáním stanoviska k tomuto zám�ru požaduje 
p�edložit projekt výstavby multifunk�ního centra. 

Dne 7.9.2017 obdržel odbor investic a správy majetku stanovisko Institutu plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy k zám�ru úplatného p�evodu pozemk� p. �. 873/61, 873/65, 873/66, 
873/68 a �ásti pozemku p. �. 873/1, vše v k. ú. Kamýk, spole�nosti Fisolta plus s.r.o. 
za ú�elem revitalizace multifunk�ního objektu p�i ul. Novodvorská, podle kterého Institut 
plánování a rozvoje s úplatným p�evodem výše uvedených pozemk� podmín�n� souhlasí. 
Podmínky souhlasu jsou uvedeny ve výše citovaném stanovisku, které je p�iloženo k této 
d�vodové zpráv� v p�íloze �. 6. 
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P�edkladatel tak s p�ihlédnutím k nedávno obdrženému stanovisku Institut plánování a 
rozvoje p�ekládá �ad� m�stské �ásti ke schválení souhlasné stanovisko m�stské �ásti Praha 12 
k prodeji pozemk� p. �. 873/61 o vým��e 406 m2, p. �. 873/65 o vým��e 2 m2, p. �. 873/66 
o vým��e 2 m2, p. �. 873/68 o vým��e 376 m2 a �ásti pozemku  p. �. 873/1 o vým��e cca 7.340 
m2, vše  k. ú. Kamýk, spole�nosti Fisolta plus s.r.o., sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 
4 – Lhotka, I�O: 24735281. Souhlas m�stské �ásti je podmín�n tím, že multifunk�ní centrum 
nep�evýší okolní bytovou zástavbu (navrhované objekty multifunk�ního centra budou mít 
maximáln� 8 nadzemních podlaží), že dojde ke zmenšení plochy pozemku p. �. 873/1 
navrhované k prodeji podle p�iložené situa�ní mapy (viz p�íloha usnesení) a že investor 
stavby p�emístí na své náklady stávající cyklostezku na pozemku p. �. 873/1, nebo� ta je 
podle projektu výstavby multifunk�ního centra �áste�n� zastav�na dv�ma objekty tohoto 
centra. Zmenšením plochy pozemku p. �. 873/1 a p�eložením cyklostezky na tomtéž pozemku 

tak budou odstran�ny d�vody nesouhlasu komisí (zachování parkovišt� a cyklostezky). 

P�ílohy d�vodové zprávy:  

P�íloha �. 1 - žádost MHMP ze dne 20.10.2016 

P�íloha �. 2 – žádost spole�nosti Fisolta plus s.r.o. ze dne 24.8.2016 

P�íloha �. 3 – výpis z obchodního rejst�íku 

P�íloha �. 4 – výpis z KN 

P�íloha �. 5 – vyjád�ení M� Praha 12 ze dne 12.12.2016 

P�íloha �. 6 – stanovisko Institutu plánování a rozvoje ze dne 5.9.2017 

P�íloha �. 7 – situa�ní snímky 



P�íloha �. 1 k d�vodové zpráv�



P�íloha �. 2 k d�vodové zpráv�







P�íloha �. 3 k d�vodové zpráv�





P�íloha �. 4 k d�vodové zpráv�





P�íloha �. 5 k d�vodové zpráv�



P�íloha �. 6 k d�vodové zpráv�







P�íloha �. 7 k d�vodové zpráv�








