
Důvodová zpráva 
 
Věc: Záměr svěření pozemku KN parc. č. 4496/5 v k. ú. Horní Počernice, 
obec Praha do správy MČ Praha 20  
 
Zastupitelstvu městské části Praha 20 je předkládán ke schválení majetkoprávní krok 
záměr svěření pozemku KN parc. č. 4496/5 o výměře 5 m2, druh pozemku – zastavěná 
plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN parc. č. 4496 o výměře 28 662 m2, druh 
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – silnice v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, 
na základě geometrického plánu č. 5267-49/2017 ze dne 7. 5. 2017, do správy MČ 
Praha 20.  
Na části tohoto pozemku se nachází objekt, který byl součástí měřící báze sloužící 
pro měření minimální a maximální rychlosti letadel. Druhý obdobný objekt se nachází 
na katastrálním území Nehvizd. MČ Praha 20 má zájem tento objekt zrekonstruovat, 
jelikož se jedná o unikátní památku počátků letectví na území Čech.  Z tohoto důvodu 
je nutno schválit záměr  svěření pozemku KN parc. č. 4496/5 pod stavbou, odděleného 
geometrickým plánem tak, aby stavba byla vymezena i pozemkem pod stavbou 
zapsaným v KN. 
 
- podnět k navrženému majetkoprávnímu kroku: z podnětu MČ Praha 20  
 
Usnesení č. : RMC/83/33/0753/17 ze dne 28. 3. 2017 
 
Rada městské části Praha 20 
 
souhlasí 
- se záměrem svěření části pozemku KN parc. č. 4496,  pod stavbou historického 
objektu měřící báze, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20  
 
ukládá 
starostce MČ Praha 20 
- předložit záměr svěření části pozemku KN parc. č. 4496,  pod stavbou historického 
objektu měřící báze, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy MČ Praha 20 
k projednání v ZMČ  
 
- předmět majetkoprávního kroku: pozemek KN parc. č. 4496/5 o výměře 5 m2, druh 
pozemku – zastavěná plocha v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, zapsaný 
u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrálního pracoviště Praha na LV č. 2963 
pro hl. město Prahu. 
 
 
- poznámky: záměr nebyl projednáván v komisích  
 

 
 


