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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

62. schůze

číslo RMC/62/10/1098/20
ze dne 15.05.2020

Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k části pozemku KN parc.
č. 3968/61 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha - (2.03)

Rada městské části Praha 20
 

1. souhlasí

- s odejmutím svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku parc. č. 3968/171 o výměře 165 m2,

druh pozemku – orná půda, odděleného od pozemku KN parc. č. 3968/61 o výměře 3352 m2,
druh pozemku – orná půda, na základě GP č. 5638-80/2020 ze dne 16. 4. 2020, vše v k. ú.
Horní Počernice, obec Praha, za účelem převodu pozemku do majetku státu, zastoupeného
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, z důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů a správy k
nemovitostem jednoho funkčního celku tj. pozemku a komunikační stavby Vysočanské radiály.

2. ukládá

 - předložit záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku parc. č. 3968/171 o

výměře 165 m2, druh pozemku – orná půda, odděleného od pozemku KN parc. č. 3968/61,
na základě GP č. 5638-80/2020 ze dne 16.4.2020, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za
účelem převodu pozemku do majetku státu, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, z
důvodu sjednocení majetkoprávních vztahů a správy k nemovitostem jednoho funkčního celku
tj. pozemku a komunikační stavby Vysočanské radiály k projednání v ZMČ Praha 20.

2.1 Zodpovídá: Ing. Vilém Čáp, Termín: 25.05.2020
Místostarosta
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2.2 Zodpovídá: Jana Hájková, BBA, Termín: 25.05.2020
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Ing. Vilém Čáp, Místostarosta

Jana Hájková, BBA, Člen rady
bod jednání: BJ/1304/2020


