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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 
směny bez vzájemného finančního vypořádání, a to: části obecního pozemku parc. č. 
4024/19, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 
397 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 4024/2, druh pozemku – ostatní plocha, 
způsob využití – ostatní komunikace o výměře 523 m2, na základě GP č. 5531-60/2019 
ze dne 2. 7. 2019, za pozemek KN parc. č. 4024/15, druh pozemku – ostatní plocha, 
způsob využití – ostatní komunikace o výměře 5 m2, KN parc. č. 4024/16, druh 
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 19 m2, KN 
parc. č. 4024/18, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o 
výměře 7 m2, pozemku parc č. 4024/20, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití 
– ostatní komunikace o výměře 354 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 4024/3, 
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 529 m2 a 
pozemku parc. č. 4024/21, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní 
komunikace o výměře 12 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 4024/1, druh 
pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 3621 m2, 
rovněž na základě GP č. 5531-60/2019, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, 
ve vlastnictví společnosti Pragoholding a.s., z důvodu sjednocení vlastnických vztahů 
ke stavbě chodníku v ulici Ve Žlíbku a pozemků pod stavbou. 

 
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. 
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vedoucí odboru OHSaI 

 


