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USNESENÍ
 

Zastupitelstvo městské
části Praha 20

28. jednání datum konání:
09.05.2018

 
čís. ZMC/28/1/0156/18 - ZMC/28/1/0156/18

 
 
 
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

28. zasedání

číslo ZMC/28/1/0156/18
ze dne 09.05.2018

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č.
4458/40, KN parc. č. 4468/7, KN parc. č. 4568/2, KN parc. č. 4568/3,
KN parc. č. 4570/10 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

1. revokuje

Usnesení č. ZMC/20/14/0055/17 ze dne 22. 5. 2017

2. souhlasí

- se záměrem odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4458/40 o
výměře 63 m2, druh pozemku - orná půda, KN parc. č. 4468/7 o výměře 3141 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4568/2 o výměře 6794 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN parc. č. 4568/3 o výměře 5285
m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN parc. č. 4570/10 o výměře
1645 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha z důvodu výstavby dálnice „Pražský okruh“, kdy záměrem hlavního města Prahy
je převod pozemků do majetku státu, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

3. ukládá

- podat žádost o odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4458/40
o výměře 63 m2, druh pozemku - orná půda, KN parc. č. 4468/7 o výměře 3141 m2, druh
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4568/2 o výměře 6794
m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN parc. č. 4568/3 o výměře
5285 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice, KN parc. č. 4570/10 o
výměře 1645 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dálnice vše v k. ú. Horní



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Počernice, obec Praha z důvodu výstavby dálnice „Pražský okruh“,  na odbor evidence majetku
Magistrátu hl. m. Prahy.

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 31.05.2018
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 13, Proti: 6, Zdržel se: 2 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

předkládá: Hana Moravcová, Starostka
zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
bod jednání: BJ/2035/2018


