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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

USNESENÍ 
č. R-076-018-16 

 
ze dne  30.5.2016 

 
Revokace usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-153-024-14 ze dne 15.4.2014 ve 
věci stanoviska 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     

1 .   r e v o k u j e  

usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-153-024-14 ze dne 15.4.2014 ve věci stanoviska 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., kterým rada nesouhlasila 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 pozemku 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 

2 .   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 pozemku 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, a to za podmínky splnění a realizace všech 
závazků uvedených v žádosti společnosti Rezidence Kamýk s.r.o. ze dne 7.12.2015 

Viz příloha tohoto usnesení 



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

3.1.1.  informovat odbor evidence, správy a využití majetku MHMP o usnesení rady 

Termín: 6.6.2016 

3.1.2.  informovat společnost Rezidence Kamýk s.r.o. o usnesení rady 

Termín: 6.6.2016 

 
 

Poměr hlasů: 6 pro 0 proti 1 se zdržel 0 mimo místnost 

 
 
 
 

PhDr. Daniela Rázková 
starostka 

 
 

Robert Králíček 
zástupce starostky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předkladatel:  Michal Pinc - zástupce starostky  
Zpracovatel Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Ing. Michal Cikánek - 

vedoucí oddělení majetku OIM, Ing. Michal Šmíd, Odbor investic a správy majetku  
Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku  
Tisk: R-04019A  
  
  



Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-076-018-16





PhDr. Daniela Rázková             
starostka

 Robert Králíček       
zástupce starostky



Důvodová zpráva – tisk č. R-04019 

 

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 p. č. 873/238 o výměře 68 
m2 a p. č. 873/265 o výměře 532 m2 a částí pozemku p. č. 873/1 o výměrách cca 125 m2 a 148 m2, vše 
v k. ú. Kamýk (při ul. Zimova), spol. 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 p. č. 873/239 v k. ú. Kamýk, který se nachází ve vlastnictví 
spol. Rezidence Kamýk s.r.o., a na těchto pozemcích pak realizovat stavbu nového bytového domu. 

Po projednání této žádosti v příslušných komisích rady městské části a následně na jednání rady 
městské části vydala rada městské části svým usnesením č. R-153-024-14 ze dne 15.4.2014 
nesouhlasné stanovisko k prodeji výše uvedených pozemků spol. Rezidence Kamýk s.r.o. z důvodu 
zahušťování stávající sídlištní zástavby a úbytku veřejných parkovacích míst. 

Dne 9.12.2015 obdržela městská část Praha 12 žádost spol. Rezidence Kamýk s.r.o. 
o přehodnocení nesouhlasného stanoviska městské části k prodeji pozemků p. č. 873/238 a 873/265 
a částí pozemku p. č. 873/1, vše v k. ú. Kamýk. Ve své žádosti přichází společnost Rezidence Kamýk 
s.r.o. s nabídkou finanční kompenzace pro Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 625-626, 
Zimova ul., Praha 4, IČO: 27886891 (k této budově by byl přistavěn nový bytový dům společností 
Rezidence Kamýk s.r.o.) a poskytnutí příspěvku na vybudování oplocení parkoviště před obytnými 
domy v ul. Zimova. Dále se společnost Rezidence Kamýk s.r.o. zavazuje vybudovat nebytové 
prostory v přízemí nového bytového domu o výměře 150 m2 pro nejvíce žádané služby (zdravotnické 
služby, prodej potravin apod.), nahradit všechny zastavěné parkovací místa, zachovat přístup do 
areálu škol v oplocení a maximálně zachovat zeleň na okolních pozemcích (bude realizována zelená 
střecha na objektu parkingu, bude provedena nová výsadba stromů a keřů jako náhrada za zeleň na 
zastavěných pozemcích atd.). 

Žádost spol. Rezidence Kamýk s.r.o. o přehodnocení stanoviska městské části Praha 12 k prodeji 
výše zmiňovaných pozemků nebyla projednána v komisích rady městské části. 

Následně OIM předložil na jednání rady dne 14.12.2015 ke schválení revokaci usnesení 
č. R-153-024-14 ze dne 15.4.2014 a souhlasné stanovisko s prodejem pozemků p. č. 873/238 
o výměře 68 m2 a p. č. 873/265 o výměře 532 m2 a částí pozemku p. č. 873/1 o výměrách cca 125 m2 
a 148 m2, vše v k. ú. Kamýk (při ul. Zimova), spol. Rezidence Kamýk s.r.o., za podmínky splnění 
a realizace všech závazků uvedených v dopisu spol. Rezidence Kamýk s.r.o. ze dne 7.12.2015. 
Překlad byl z jednání rady stažen s tím, že rada městské části se vrátí k jeho projednání až po 
předložení kopie smlouvy mezi společností Rezidence Kamýk s.r.o. a SVJ v budově čp. 625-626, 
Zimova ul. Praha 4, o poskytnutí kompenzace SVJ ve výši 3.000.000 Kč. Vtomto smyslu byla dne 
17.12.2015 písemně informována společnost Rezidence Kamýk s.r.o. Dne 25.5.2016 byla OIM 
předložena smlouva o společném postupu uzavřená dne 11.5.2016 mezi Rezidence Kamýk s.r.o., na 
jedné straně, a Spolkem Zimova Kamýk Praha a SVJ v budově čp. 625-626, Zimova ul., Praha 4, na 
druhé straně, která obsahuje závazek investora na vyplacení všech přislíbených finančních 
kompenzací. Tato smlouva je neveřejná (pozn.: MČ není žádnou ze stran) a je k nahlédnutí 
u předkladatele. 

Na základě výše uvedeného tak odbor investic a správy majetku opětovně předkládá radě 
městské části ke schválení revokaci usnesení č. R-153-024-14 ze dne 15.4.2014 a souhlasné 
stanovisko s prodejem pozemků p. č. 873/238 o výměře 68 m2 a p. č. 873/265 o výměře 532 m2 
a částí pozemku p. č. 873/1 o výměrách cca 125 m2 a 148 m2, vše v k. ú. Kamýk (při ul. Zimova), 
spol. Rezidence Kamýk s.r.o. 

Přílohy důvodové zprávy: 
Příloha č. 1 -  usnesení č. R-153-024-14 ze dne 15.4.2014 
Příloha č. 2 -  dopis Rezidence Kamýk s.r.o. ze dne 7.12.2015 
Příloha č. 3 -  výpis z obchodního rejstříku 

DZ 

veselyj
Zvýraznění



































PŘIPOMÍNKOVÝ LIST  k tisku č.R-04019 

        7.6.2016 9:17:00 

PŘIPOMÍNKOVÁ 
MÍSTA 

PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU DATUM STANOVISKO ZPRACOVATELE DATUM 

Michalu Pincovi - 
zástupci starostky 

    

Mgr. Pavle Novotné, 
Odbor investic a 
správy majetku 
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