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Městská část Praha 20 oznamuje 

ve smyslu § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) 

záměr majetkoprávního úkonu 

prodeje pozemku parc. č. 169/13 o výměře 52 m², druh pozemku – ostatní plocha, 
způsob využití – ostatní komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 169/9 dle 
geometrického plánu č. 5392-20/2018, pozemku parc. č. 3892/3 o výměře 4 m², druh 
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, odděleného od pozemku KN 
parc. č. 3892/1 dle geometrického plánu č. 5451-667/2018, pozemku parc. č. 3953/2 
o výměře 52 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, 
odděleného od pozemku KN parc. č. 3953 dle geometrického plánu č. 5392-20/2018, 
pozemku parc. č. 3987/3 o výměře 315 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob 
využití – ostatní komunikace, odděleného z pozemku KN parc. č. 3987/1 dle 
geometrického plánu č. 5376-15/2018, pozemku parc. č. 4066/2 o výměře 1082 m², 
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, odděleného 
z pozemku KN parc. č. 4066 dle geometrického plánu č. 5392-20/2018, pozemku parc. 
č. 4489/9, o výměře 331 m², druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace, odděleného od pozemku KN parc. č. 4489/1 dle geometrického plánu č. 
5390-20/2018, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Správě železniční dopravní 
cesty, státní organizaci, za celkovou kupní cenu ve výši 4 673.124,- Kč, z důvodu 
zajištění veřejně prospěšné stavby ,,Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – 
Praha - Vysočany (včetně)“. 

 

Poučení: Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit 
své nabídky, a to písemně, prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha 20, nejpozději do 
posledního dne zveřejnění. 
 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vavruška 

vedoucí odboru OHSaI 

 


