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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

22. jednání dne 18.09.2017

Složka

3.02
Návrh na

projednání v ZMČ č.

ZN 6
BJ/1480/2017

předkládá: Hana Moravcová
Starostka

Podpis:

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška
Vedoucí OHSI

Podpis:

Věc: Směna obecního pozemku parc. č. 2198/210 za pozemek parc. č. 2198/211 v k.
ú. Horní Počernice

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č.1:
Příloha č.2:
Příloha č.3:
Příloha č.4:
Příloha č.5:
Příloha č.6:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Moravcová Hana

1) schvaluje

• směnu obecního pozemku parc. č. 2198/210, druh pozemku - ostatní plocha, způsob

využití – jiná plocha o výměře 31 m2 vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 2198/97,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 1333

m2 za pozemek parc. č. 2198/211 druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – jiná

plocha o výměře 59 m2  vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 2198/96, druh pozemku

– ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře 1435 m2 ul. Khodlova/Libošovická
vše v  k. ú. Horní Počernice, obec Praha,  bez dalšího vzájemného vypořádání.

• uzavření směnné smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 2198/96, který je zapsán
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha-město
a katastrální území Horní Počernice na LV č. 3956
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2) ukládá

- zajistit uzavření směnné smlouvy se spoluvlastníky pozemku parc. č. 2198/96, který je
zapsán u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha-město
a katastrální území Horní Počernice na LV č. 3956

1. Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic,
Termín:    31.01.2018 Kontrolní termín:    

 
Projednáno s: Ing. Helena Váňová
 Tajemník
 
 

Zpracováno dne 08.09.2017
 


