
Důvodová zpráva 
 

Věc: Duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 4501/13 v k. ú. Horní Počernice 
 
- důvodová zpráva: ZMČ Praha 20 je předkládáno ke souhlasu jednostranné vzdání se 
vlastnického práva (nabytí) k pozemku parc. č. 4501/13 v k. ú. Horní Počernice. Touto 
listinou se Česká republika, resp. Státní statek hl. m. Prahy, „v likvidaci“ vzdává 
vlastnického práva, resp. práva hospodaření s majetkem státu k pozemku 
parc. č. 4501/13 v k. ú. Horní Počernice ve prospěch budoucího vlastníka - hl. m. Prahy, 
svěřené správy MČ Praha 20. Jedná se o jeden ze způsobů, kterým lze vyřešit duplicitní 
vlastnictví pozemků. Uznání vlastnického práva musí být následně schváleno v ZMČ 
Praha 20. 
 
 
- předmět majetkoprávního kroku: pozemek parc. č. 4501/13, druh pozemku – ostatní 
plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 148 m2, ul. Ve Žlíbku v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha zapsaný na LV 4682 u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha-město; na pozemku je záměr vybudovat cyklostezku. 
 
 
- k projednání v ZMČ v termínu: 22. 5. 2017 
 

 

Návrh na usnesení 
Zastupitelstva městské části Praha 20, konané dne 09.05.2017 

 
 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 
 
schvaluje 

- nabytí pozemku parc. č. 4501/13, druh pozemku – ostatní plocha, způsob 
využití - ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec 
Praha z vlastnictví České republiky, práva hospodaření s majetkem státu 
Státního statku hl. m. Prahy, „v likvidaci“, na základě jednostranného potvrzení 
o vzdání se vlastnického práva ve prospěch hl. m. Prahy, svěřené správy MČ 
Praha 20 
 

ukládá 

RMČ Praha 20 

- zajistit realizaci majetkoprávního kroku, nabytí pozemku parc. č. 4501/13, druh 
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 148 m2 

v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z vlastnictví České republiky, práva 
hospodaření s majetkem státu Státního statku hl. m. Prahy, „v likvidaci“,. 

 


